
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΣΧ β ΑΕ Μ.ε Ἐπι ἴρβ88 νοχ Βεδι. ΕΝ50, Ρ]ατ, ϑαδαοὶ, 
Βούρὴ ρτορτίυπι ρόρῃ}}. 1ε6. ΧΤΟΥ͂, τά, ἊΝ 
᾿ς ΕΣ Ζ48.4 Τ' Νοπιϑ πιδηϑῖ8 Ἠεργδφοόσιαι ἀπάεδοϊηινϊ, Ἰδηατ.. 
διϊο ποβῖσο 6χ ρατῖο τεβροπάθμεβ, πόδι. Ὁ. Ζαςβ. {, σ᾿ 

87γ.. ὧα ((α ΤΥ ΓΟΘΤΕΜΗΙ ἰηοἰάδη8), «γαδίδωο Οἵ, αἶμα ε 

ΜᾺ ̓ ς Νζοο. ΧΥ͂Ϊ, τά. Οση, 2 22. Αὶολαοίἐα ἀδὁ πιδιδὲο 

Ῥω δόγαφογιεπι Ρ. 832. 45. εἰ 52. ἴῃ ΕἸ, Οὐοπιπιοπέαέξ, ϑοοίθέ, 
ἔχ. Ἰοίφης. Οοεέέ, αππὲϑ ..7)63. δοφι. οδαέξδ. ; ' 

ΒΑ͂ΧΑ΄. ἴρβα νοχ ἢεθτ. πϑϑῦ, γϑέῤομιᾳπι, ἅ “"Ἀθρ- 
ΧΧΝ, 17. Οἰοφδβ. ἐπ ἐϊό. ΤΖὦ΄7. Κθρ. ἐπὶ εὖ σανβαχὰ (Ο οὐ. 148, 
αγοοι, σαββαχα). κατὼ τὸ δέκευον. ὝΕΣ οἱ 

ΣΙΒΑ42Θ οἱ ΣΖΒΒΑΩΘ, Ζεδαοεδ. Ἐπὶ ἰρθα νοχ 
Βεῦτ, τρῶν ρὶυτ. ἃ Μ3χ, αχογοίέμδ. ΗἨϊπο ποθὴ 8ο)1 Πεο 
ΡῬτορτίυαι, φυδεοὶ Ζ)εὼφ νοὶ] 2οπιέπιιδ δχογοίξμπι, Ὦ, 6. δοεΐῳ 
δὲ οογραωπι οοϑέσοέέξεεπι. ν)ἄθ κι 8δαι. ἴ, ὅ. 11. ΧΥ͂, 2. ΧΝΙΠ], 
45. 1ε5. 1, 9. εἴ δἰἰδὶ. Ἰεεγολίμδ: σαβαωϑ'. στρατιών: πδὶ 
νἱὰθ ἴπ|. Αρυά επηάεπι Σαβαωϑ τεἀάϊϊοτ πανεοκράταιρ, 
ᾳφυοὰ ΤΥΙΎΧ Βεῦτ. ὨΙΜΩΝ), δἱ ουὐτὴ ποπιΐοθ [οἱ οοηἰυκραῖατ, 
δδερίιδ "Ἢ νοσόπι παντοχράτωρ ὀκχρτίπιοτο δοϊεδῃῖ. ἶἴπ᾿ 
οτδουβ δἰ δγ] δ ηΐ8 Ῥ] δ νῖοο οἰπιρὶ οὶ σαβαωϑ υδυτραῖυν, υῇ 
ποιδῃ δὶ ῥγορτίυπι, βαρδγϑδιῖϊπι δίπθ }10 δ]10 ποπιΐως 41. 
νίηο; δε πιᾶῖο, 146 Ζηγιδίμπι Ἐρίβι, 50. ᾿ 

ΣΑΒΒΔΤΑΖΟΣ, ϑαῤδῥαίασμα. "Ὥπῷ. Ἐπ ποπιοπ Ῥτος- 
Ῥτΐαπι υἱτῖ, 4υδϑῖ ἃ ΦαὈαἴο δ'ο δρρο]]α!]. Νοδεα. ΧΙ, ,.6.΄ 

ΣΑΒᾺ ΔΊ᾽ ΖΏ,, βσαδαέϊξο, βδαδδαέωπι αρο.. ὯΞ3), φιΐς- 
450ο. Ἐχοά. ΧΥΙ͂, ὅο. 1,εν. ΧΧΙΠΙ͂, 5). ΧΧΥῚΙ, 35. ΜιΙά6 
ᾳυοᾷα» Οὐνέῤῥιεπε ο. 7μὲ, Δδι Χ. ν». ὅδι. Ὁ. εἰ Οἰεπιεπέ- 
«4ἰεκ. ϑέγοπι ῃ. 5.2, ιν : Ὅς, 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ. εἰ ραϑϑῖαν ἴῃ ρὶυτ. σάββατα. δαδδαγειπο, 
Φδαδδῥαία. "τξωὶ, δεάεδ. Απιοβ. ΥἹ, ὅ. Τιρρόταης 41}18 ρυποιὶδ 
δ: ει 8 ΝᾺ -- ὨΣ, φωΐοδ. 4 Άερ. ΧΙ, 5. πᾶς ὁ ἐκπορευὰ- 
μένος τὸ σάββατον, ρτο κατὰ τὸ σάββατον, οπιτιῖδ, 4υἱ Ἔρτεάιτ 
δαρῦδιο. Ὑίάθ πὶ Ἀορ. ΧΙ, ἃ. 9. εἴ Δ}δὲ] φαοβίυ8. - γγ 
Ἶγρβα νοχ δεοδι, Ἴπο. 1,εν.. ΧΙΠ, 29. ΧΧΝ, 5. διοἑάϊαϑ: δάββα- 
τον, ἑβδόμη ἡμέρα ἐτυγγανε τοῦ κυκλικοῦ διαστήματος τῆς ἑθδός 
μης: ἐξ ρδυϊο' ροβὲ διρὶυπρίι τ ἀργίαν δὲ εἶχε τὸ σαββατον, 
αλλὲὰ τὴν: πνευματικὴν ἐργᾳσίαν πολλαπλασίονα ἐπετέλουν. 

οζῦ, Κ. .",. , ΠΣ ᾺΑ 



ἢ ΣΑΙ ΒΒΑ͂ΤΟΝ -- ΣΑΓΗ’ 

Ἰᾶπαι: Σάββατον, ἀργία » κατάπαυσις. Ῥταθῖοτθα Ἰορίϊυτ ἱ 
ΝΙδοο. ΥἹ, 49. ὅτο σάββατον ἣν τῇ γῆν Ὦ. 6. γε]: οὗ νασαέξοπιαι 
ἐογγαο ααέαπι, 8. φμὲα ἐεῦγα πο ομέξα δογαξ, γε]: χεΐα ἀππθ 
ἐμπ σρεδαΐμν δορέξπιμδ δ'φὰ δαδδαξίέοιιδ, ΡδΡ χιέθπε ἔϑῦγα μος 
εαδαὲ ἡγωρίδιιδ, Ῥοδῖετίοτοαι ᾿πιοτρσθίδιϊοή θη ργδθἔοσθῃ ἃ ἀπ 
Ῥυΐρ οὗ ν- δ5. Ὁδ1 ἀἰδοτία ἀϊοΐταν: διὰ τὸ ἕβδομον ἕτος εἶνε. 
Ἐσάδπι πιοάο εἰΐαπι Βαθυ. ὥβῳ ϑβαπίΐϊζως Τὸν, ΧΧΥ͂ ,6. 
601]. ν. δ. 
ες ΣΑ͂ ΒΒΑ͂ΤΟΝ ΠΟΙ͂ΣΕ 2, ταδϑαΐμπι ζασίο. πρὸ ΠΡ 
ῥέρνμμβ ασοὶρίο. ἃ ϑαᾶτα, ΧΥΤῚ, 18. καὶ τὸ σάββατον ποιήεες 

“μετ᾿ ἐμοῦ. Δ ΟΥΡΆ Ὦβξο, 4088 ἱπ “4.4. ἐὲ Οοπιρί. ἰδϊτααι στρ θ- 
γιαηῖυσ, οομπίλποως δι ιιδιηθηΐαπι, ουΐμδ βθηδϑια, εἰ Ὁ 
ἀοδιαπιϊοπι δἰϊ, π|8 Σρῃοτάσο ἔδίθοσ. : ; 

ΣΑ ΒΒΑ͂ΤΑ ΣΑΒΒΑ ΤΩΝ, οφαδϑαέα δβαδδαέοιιπε. 
Ῥϑῷ ηηῳ, ϑαδῥαίωπι φωῤθέλα, (ον, ΧΙΤΙ, 5,2. ΧΥ] ὅ:.. 
(46 βυρτα 8. ν. ἀνάβασις.) ΧΧΠῚ, 8... Τωζονιιε ὩΒοοΙ. 
ϑαον. 110. 11, ο. 1ὸ. Ρ. 220. 6ἷ 8}}} διυδρίσδηῖοῦ, γώτ8]6 
«σάββατα ξοτηνδῖιπι 8586 ὁχ 6δο. 4υοα 8080 οοπνθπηΐδ' σααὶ 
ϑγν. πῦϑψ, φυοα 5κρδοῖθπι πδυϊτυδ Ρ] γα 118 ἀρ Οταϑοοβιαθεῖ. 
Οοηξ. Ἠοίαπάμπει Απέέφε. Εἴδῦν. Ρ. 446. οἱ Κοῥωπι αἀ Νίατο. 
Ἵ, 21. Ρ- 4. 

΄ΣΑΒΕΙΖῬ γεὶ τδοῖϊυβ Ἰαχία 4]. Σαβεὶ εἶνε Σαβί Τρϑᾶ 
νοχ ΒοΡυ. "2, αἰεσὸν, φίογἑα, Τ)δα. ΧΙ, 16. Οομξ, Ἀν πεδύτοττο 
ἔπ Ζγαρηιν. νοἰζ, 71πὲὲ. ΟΟ. Ρ. ι485. : 

ο ΣΑ͂ΒΕ' Κ΄ Τρδθα νοχ ὨεΡτ. 30, ᾿ρεγρζεχιιπι, ψῴγϑέιμσῃ, 
Ἰόστιδ πιιεδέὶα ἔγωέξοξδιεδ ρεγρίδατδ. “Ἡϊπο φυτὸν σαβα. Ὄξαῃ. 
ΧΧΙ͂Ι, 15. ἰδοὺ κριὸς εἷς κατεχόμενος ἐν φυτῷ σαβὶκ» ἐοοφ 
Ατῖθϑ 8]140}8, αυἱλ ἀδιεποραίυς 1π ἔγυτίσο σαβέκ. 71ἀθοῖος 
Βῖο ἄυαθ ψουϑίομϑϑα οοδϊυῖ586. γ7ὶιάδε δὰ ἢ. 1]. Ζῥαπιά. ἹΝοδὲδι, 
εὐ Φριδὲξ τιοῖὰ8, Οἐο88. ἐπ᾿ Οοέαέομεοΐεσπι: ἕν φυτῷ ταβέκ, ἐν 
φυτῷ δυνατῷ. Ἡδογοΐ. Σαβὲκ, βάτος. ἐν φυτῷ σαδέκ. 51. 
δαΐηι Ἰαρθπάμπι 681, Ὑιάδ 101 2πέ2. Τλανογέπμδ: σαβέκ, τὸ 
παρ᾽ ἡμῖν χρυσολάχανὸν. 265. Ογνἐὲ ΨΜ48, Σαβὲκ, ρυσολάχα- 
ψον, παρὰ Ζουδαίοις δάσος. 15. Ῥξοδϑΐμε ἀθ ΠΤ, ΧΧ ἧι, Ῥ- 450. 
Ῥυῖαῖ, σαβὲκ ἔυΐθ88 ρεϊδοπιέπεπι 8. ἑασπιέγγωπι, πΐ ἔταϊοκ 
ἔτθαθθσβ 68ὲ ἴπ Αερυρῖο δὲ ϑγτιία, ρμαβϑίπιψιι6 δα νεδιϊ περ δ 
Β6Ρ685, ῬδυρΌ]δο δὲ ππρτδοῦϊα. Οοπίδθοζαγαπι μλτο ναὶ ἴρβαηι 
δἱ νἱάρφξυν ποπιθῃ σοπῆτατε. ϑαπιδαοΐ δαΐπι δυ' δἴϊδτι Ζα-ς 
δαοῖ Ὦδθο ρῥ]δτῖα δρρε)δῖυς πἰγαὀίδιε, ϑδγγὶδ αὶ ΑἸδογριεϊίδ. 
ϑεᾷ νἱὰδ οομπῖτα Π|απὶ ϑέορἦ. ἐε ϊογπε Οὗεϑ. αὖ Καν. ϑαοῦ. 
“γο5. Οδδῖογαπι ἴῃ δολοίἑο νοξεγθ ρχοϊαῖο ἃ βρδῖο δᾶ Ἐ, 1. 

οἵ. ΟἰοΞςε. ΒΒ δὶ. Οὐἱεἰέπ. Ὁ. άγ5. Σαβὲκ οχροπίταν ἄφεσις, δὲ 

δαἀάϊτυτν:. ἀπὸ τῆς Σύρᾳς διαλέκτου. ἴιῖα εοἴϊαπι 265, Ογξ. Ῥ. 
53, δι δωξάαδ, ἰδβὶ αυοᾶ ἀρτπά᾽ απο νοχ διαλέκτου Ὀαπιΐθθα 
εἰῖϊ, Μ4]6 δαῖεπι δὲ νοχ ἀδσγίναϊα᾽ ἃ οἰια] ἁ, βϑμὶ, αἰὐπιέδιξ, 

ΣΑΓΗΝ, ἐορπιορ, δἐγαρσιέωπι, ορονἐπεοτιέτεσα ἐφιῖ, δέγαέϊωπ, 
Ῥλαΐεγασ, οἰδἑοίζαθ, ἃ σίττω, οπογο. 2 Νῖίαοο. 1}1, 40.. ϑοχὲ- 
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ὈΠῸΣ διΐδα σάγη, ηὐδη) οαγὸλίδιο τὴν ὅλην πανοπλίαν, ἢ 
περιβόλαιον, σκέπασμα ἱπιοτρταίδίατ. ουξ,. οδέμοὶς Ομποπ, 
11". Χ. ο, 1. δβεραι. δέ. ἰρίᾳιιο ποῖδβ δήοιϑέογλμοὶί, ἈΦρ6» 
ἰοῦ φαοθῦα Ββαθὸ γὸχ δριυὰ “οφαρίμππι, ν, ο. ΑἹ. Δ Ἱ, 10, 11- 
ὙὉὶ ρτο τὰ σαάγματα, ᾳυοὰ Οοη. ΧΧΧΙ, 84, ΓΧΧ [ηιτ, ρο» 
ϑυτνι, τὴν σάγην δοτίρειι. δὴ 

ΣΑΓΗ ΝΗ, 8αβόπα. ἘΔῚ., γοίθ. ΟΟ86]. ΙἼΙ, 27. ἘΖοοΝ, 
ΧΧΥΙ, 58. τά. οἱ Δ] δῖ. - ὨΩΘῸ., τεέδ, ψγ6] ροζίιιβ δόρσα, 
ἨΔΡ.], 15. - 5595, ἰάσμ. 166. ΧΙΧ, 8. -- ου, γσέδ. 72πο. Ῥε. 
Χ, 9. εἰ Εσαςῖ. ΧΙ,ΥΙΙ, 10. δ, 

ΣΑ͂ΓΙΜΑ͂, οπιδ ἑμπιοπξὲ φαγοϊπανίξ, σέγαέτοπι, ν 61 οἰέξοζ. 

ἦαο. “2, δοῖζα οαπιοίΐπα,, δτϑῦ. ΥΧΤΣ Οευ. ΧΧΧΙ, 54, ἐνέβα. 

λὲν αὐτὰ εἰς τὰ σάγματα καμήλου, ἰωϊοοῖς 116 ἰὰ δέγαέα οαὐδιοὶξ, 
Ἠεεγοῖ. ροϑὲ σαφήτωρι σαγματα, φᾳοριέα, υδὶ 44. Κοδδίι 
δάχματα ἰορϑπάυπι οχίδίτδι. Ζδς. νοΐ. σάγματα, κανθήλια, 
οὐῤεζίαε, ατεὲ βέγαέα ἑιμηοπίογμη. Οὐπιπιθπέαϊοῦ θέμα Ογμφιὲξ 
«ὦ δίογαεὶὲ δαὶ. Ἰ,. 8: Οὐῥἑοέδαθ, δαρπιᾶθ δὲνϑ φοίέαα, φιρέδωδ 
δίγαέξ πιερῖξ δαγοΐπαϑ δὲ οἤσγὰ ρεδέαηέ. Οοπέ, ϑολοβόγιεπι ἀφ 
τε νελέοιεϊ. 110. 11. ὁ. 2. Ρ. δ. 664. δὸ δυιρτᾶ 8. ν-. σαγῆή. 

ΣΑΓΤΌΣ., ϑδαρώπι. ΞΜ, δαρπια, δίγαριία νἐίοδα, 
'ΤΑεοά. Ταά. Ε΄, ι8. Πεογοί. σαάγος, μέρος. τὸ τῆ, πανοπλέαρι 

ΣΑ4.1", σαδδαί. Ἐπὶ ἰμβαὰ νοχ οθεδίοβ "1, οπιηΐν 
Ῥοίσπα, φεἤβοίαπο. Ἐμοοὶ, 1, 4. Χ, δ. ὅὄγπιπι. ον, ΥΙ, 4, 
Ἠειγοΐ. Σαδδαΐ, ἱκανοῦ. ἴα Θδυΐηι Ἰοροηάυπι 6δὲ 6 Οοδ. 
15, ἱμ. δεεοῖ. οὲ Οἰοδδ. δνοπι. Οουΐον “ἰδενεὶ Οἰοδο. Ον. ἐπ 
Δι 7. ρῥ. 35. οἱ Άυι. 1, 20. 2ν. ἴον. ΧΧΙ͂, τι6. ΧΧΧΙ, 4. 
ΧΙ,, 2. ὉΔῚ ΕΧΧ τῶ μὲσ νόοσϑα ἱκανὸς τεάάδαπι, 

ΣΑΔΉΜΩ Θ. ἴρδα νοχ δβεῦτ. ὨΙΟῊ ἀσνὲ, αννα, 
ἐαπιρεδέγέα, ρέαπέεξοφ. ..2) Ἀερ. ΧΧΤΙΙΠ, 4. ἐν σαδημωϑ κέδρων, 
ἴπ οαπεροοίγέδιια οοἄτοτυπι. Οἰἰοδ5. ἴῃ ἐδ, 4 ἔστρ. ἐν σαλενωτῇ 
(ἴϊα ἴθ οὐρά. Ζαδνῖο. βεὰ ἴῃ Οοα. Βαγοοο.. .5. Εν Συλομῶντι. 
ϑεὰ τεροποπάωπι υἱγτοδίημς ᾿Εν σαδημώϑ.}) ἐν τῇ φαρογγο. 
“ωδεδία ἴὰ Οποπιαδέ. ἐοσορωπε ϑογέμέωγαφ ρματιὶῖος Σαδης 
μωϑ Βδῦθοῖ. ἔ 

ΣΗΔΗΡΩΘ. ἴρεα νοὸχ μοῦσ. ὨΝΥ, οκαϊίποα. 2 Άδρ. 
ΧΙ, ὃ. ν΄5. Αἀ ρτίογοπι Ἰοουπι γεδρίρίθηδ ζΖσς.. Ογνεδὲ ΜΔ, 
Ἀβγεπι. Σαδηρωϑ ἰπιοτρτοιδῖίαν περιβόλους, αἀπιδέέμα, Αὰ 
Ροδιίοσχίοσεπν Οἶθδ8. ἐπ ἐϊό. 4. Ἀδρ. τῶν σαδεροωδϑ (ἰϊα οπὶπι δοτί- 
Ὀιξοτ ρτο σαδηραθ). τῶν διαταξεον ἢ περιβολών. ϑοτὶθ: περες 
βόλων. δ᾽πι]ιον Οραά. 48. Βαγοσο. τῶν σαβερωϑ' (βοτῖθο: 
σαδεροϑ), τῶν διαταξεων., τῶν περιβόλων. 

ΣΑΦΡΟΙ͂Σ, ρωῤνίε, ρμωέίαμα, ρμένίπμδ, βαοοέαμα, πιαρὸ " 
οἰάμε, ἰϊ, εἰσδέϊἑα, ῥῥαρέδἧσ. ἸΏ, Ρμέγεαο. «4͵. Τὸν, ΧΙ, 
λδ, σαϑρόν. ϑιίάαο: σαϑροὶ, παλαιοὶ, φϑαρέντεφ. 

᾿ ΣΑΘΡΟΊΤΕΡΟΣ, οοΐρδι. γκιγέα᾽ον, ϑδρ. ΧΙΥ͂, .. 
σαθρόξερον ἔυλον. : 

-- «- 

. 
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ΣΑΘΡΟ΄Ω, ρεϊῤγεξαοὶος ἐαδείαοῖο, φμάαδδο, ὀουγώπερο: 
γὙ95, σοηβγίηρο. Ἰαά. Χ, 8. ἐσάϑρωσαν καὶ ἔϑλασαν τοὺς 
υἱοὺς ]σραὴλ, 4υδδβαῦδηῖ δὲ ὁρρεϊπιθραπε ἢ]ῖο8 [8:86]. ᾿ 

ἘΣΑ͂Σ. Ἐδι1ρ8ὰ νοχ μοῦγαΐσα Ὁ, δέ, ποπιθῦ τεγὺ ἐδ 
ἔην ΑἸεργρέο, αϑὶ ἔοτία ῥτὸ 3. ὅ88}11} Ἰορεσοεης 1, 8εϊ8δ. ΕΖϑοῖ, 
ΧΧΧ, 15. 16. . τὴ 
οῚ ΣΑ͂ΚΚΟΣ, 5αοομδ. ὨΠΌΒΙε, ἰάθη. ὅγπιπι. Οοη. ΧΕΙ, 
27. Ὁ. “12.. ὅγηεπι. Ῥ8. ΧΧΧΥ, -θ, ΤΟΧΥΤΙΪ, 12. - ἔπε 3, 
“μῖθν, μέγἐδ. 1οϑΒ. ΤΧ; ά, ἘΔ ἄθια ἐἐρηϊβοαϊῖίοποπν Βαρεὲ φαο!ας 
.ἢ..1. σάκκος. - ρυ. Οοι. ΧΧΧΥΙΪ, 358. ΧΙ, ,δ. 35. μον. 
ΧΙ, 52. ὅϑγπιπι. σφ. ΧΕΙ, 27... ΤιορίτΟΥ ργδοίοσοα 2 ϑϑπι. 
ΧΙΙ, 16. δ᾽ 7πο. νϑῦβθὰ ἐν σάκκῳ 6Χ 4}118 Ἰοοΐβ ἀθ βδῆο δάάϊ- " 
αι. 81:. ΧΧΤΥ͂, 19. Οὐμξ, 84 ἢ, 1. Βοολαγέξ Ἡΐενος. Ῥ. Τ. 
ἩΡ..ἼΠ. ο. 8. Ρ. 890. Ἔδτυοβ. ΤΥ͂, 20. σάκκος δεήσεως. Κεῖ. 
᾿“δαοοιϑ οὐδοογαἰϊοπὲδ, ᾿ἰποῖρηα ἰοιηροτΐβ Ἰποϊιιοδὶ δὲ οα]δμιίοβὲ. 

"ΣΑΛΔΈΕΈΥΤΟΝΣ, φιυὲ πιομϑέμν, αἀμὲ οοποιεέέξει, ὨΔΕῸ Ὁ 
γνἷυσ. ἡγοπεαέέα, δολιοακο πεοπιονἑαΐσδ. Ὠδυῖ. ὙΙ, 9. δὲ Κμέσα- 
“μδ, αἱ Βεδοῖ ὀγωπέμα δέ πιονοδιτέδν" ἀγῖ6 οσμΐοσ ἐοα, Ἰοσο 
ἀσάλευτα Ἰερὶς εἰς σαλευτὰ, υὐ φαοηῃο ]6ρ᾽656 νἱἀοίων Ζἤίονος 
πγπιῖϑ ἔτι Οσπιπεθηέαγί ἐδ δα, ΝΙατι. ΧΧΊΠ]. 

ΣΑΔΕΥ Ω, αἀρέϊο,. σοηιπιούξο, πιονσὸ, οοπριέΐο, αξ-- 
γπονέο, σοποδέο) αὐίσρο, οἱ Σαλεύομαε,. ἐξέωδο, ἐγερέάο, 
“Ψαοίϊίο. ὯΔ), πιϑέμο Ῥ4. ΧΧΧΊΙΙ͂, 8. - ὧὉνλ, σοπομέξον. Ῥδ. 
ΧΥῚΙ, 9. ἐσαλεύϑη καὶ ἔντρομος ἐγενήϑη ἡ γὴ » καὶ τὰ θεμέλια 
τῶν ὀρέων ἐταράχϑησαν καὶ ἐσαλεύθησαν 'σοπομέξεδιαέμν δὲ 
ἀτοιθῦαῖ ἴοτγα, δὲ ξυη  απιοηϊδιοηαμι τσ θαυ δηξον δὲ οοπ-- 

. ομέἑοδαπέων, Οου. Αοῖ, ΤΡ], 5:. ΧΥ͂Ι, 6. - Ὅοπ ΗΙΡἢ. ἃ 
ῬΌ, γδοσάενα ζασίο.. ἃ Ῥατ. ΧΧΧΙΠΙ, 8. οὐ προσϑήσω σαλεῦσαο 
τὸν πόδα ἰσραὴλν, Ὦ. 6. Ὡοπ δΔιαρ πὸ οἰοίδηι, οἱ 18τ8ε]1ἴ86 
ἐσγγασι Τείξμ μθγ6 σοφατιέμ, -- ὈΥ̓ΔΛῸΜ ἘΒΠΙΒρΡ. ἑποαπῖο. Ἰοτϑιας 
1.1, γ. ἐπίοσαν ἔθνη, δρὼ τοῦτο ἐσαλεύϑησαν, δίδεταμπε ρ6η- 
ἴε5, Ῥτορίοσθα δέξιεεδαγιιέ, 80, ἐπϑέαν ἑπδαηπέοπέξμπε. -- ὙΠΒΏΣ 
ἩΐΒΡ. ἔγοπιο. ἴον». ΤΧ, 6. οἱ. δὲ στύλοο αὐτῶν σαλευϑήσονται, 

π΄ ὉΟΪσμηηδθ δοΐοια οἷμπδ οοηεπιοναδιμεμ, ..« ϑὴ}, ᾿ἰάθιωι. ΟΟΒε6]. 

ΧΙ]. ὅ. - ἴπητ, χόπιονθο, αΐπιονθο, τὑξ ἀχΆΡ. δ "Δ 750. Ἐχοᾶ. ᾿ 

ΧΧΥΤΙ, 28. τὸδι :σαλεύεσθϑαι τιοοῖδι γοπιοναγὶ, αἰπεομοῦ, -- 
ὑπ, ραγέμγἐο. Ῥ6. ΧΟΥ͂, 9. σαλευθήτω πᾶσα ἡ γῇ ν δΘοπιπιονϑα» 
ἔμ ΟΥΔῺ18 ἴετσᾶ. Ἐδδάθπι ἔογυπι]α Ἰδρίτοντ αυοαυθ Ρ8. ΧΟΡ, 
ά, εἐ ΟΧΙΠ, 7. 80. Ββαρθὲ νοχ μϑρυ. φαοᾶιθ ποῖζομθπι δοπε-- 

πιοέἑοηἕϑ ἴὰ 1. ολαϊά, 5γ». εἴ αγαῦ. Ατὰῦ. ἴαος, οοπιπιοίμε 

45. ΦΟΒΕΙ͂, διπιοηιέο οι, “ἀεῦγ, Ρ. 522. --΄ 18Π, ἐγερίάο. ῬΞ, 
ΧΗΥΙΙ, δ. ἐθαύμασαν. ἐταράχϑησαν, ἐσαλεύϑησαν, πυϊταθαυ- 

, ἴα, μοεῖυτραρδηῖοσ, ἐγερεἀαδαπέ. Οοπξ, 51τ. ΧΙ,ΨΊΠ,, 22. 
- Ἰρὸ, ὁοαρέωγα, Ῥτον. 1Π|, 26. ἐρείσει σὸν πόδα, ἵνα μὴ σα- 
λευϑῆς, Βχχπιαθῖς ρϑᾶθαπι ἔππτὰ, πὸ ἐέξέμδεδ. ᾿ΑΙϊᾷ Ηἷο ἐπιδρίῃθ 
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ΣΑΛΜΕΥ Ω : ϑ 

τπἰϑὶ 581 Ῥτὸ ἸΏΟΤΟ 510, Ὀπ4 8 ποῖ ἀἰρρβήποι Δ586 ΓΙ ϑδογιίδγο, 
οἴ ἰπ Τρέθε. ονἱέ. Ὁ. 23. 6 δολόέϊο τοβοτ δεπάυπι ρμυΐαξ 

αγρευϑῆς. πο πιϊδὶ νὰ] ΟΡ νογβίοῃδηι δσδὃ. (ουἶτιβ δυσῖοΣ 
᾿ ξοτῖδεεα σαλευϑῇ 1661) ποῖ ῬτΟΡΆ 116 νἹἀδίως. -᾿ Ὑ7ν σπεεζο ῦ., 

Ἦδώ». ΠῚ, 5. ἐσαλεύϑη ἡ γῆ. Τιερόταπὲ, δὶ ̓ ὐθὰ νίἀδο, Ἴ2Ό5), 
“' οοπιπεοέα 65, ῬΙΟ Ὑ, δὲ πιθδιι8 68ὲ. (δεῖοτυμ 101 ἄσδθ, 
γεϊείοσιθβ οοδϊπογυῖ, ΑἸ νϑσοὸ δίδει με, 608 16ρ 1886 1142} ἃ, 
18, 5, πιονεγὲ, ἅμα δὲ ἐϊμο αμδέαγὶ, - λνδ, ἐϊφιμρῆο. Ῥδ. 
ΧΙ, 6. Απιος. ΙΧ, 5. Νδη. 1, 5. 80. ἴδσσγα οἵ πιοπῖθβ, δὲ 
φοπμππονδηῖες οἱ οοπεουϊῥιπίυτ, ᾿Ἰα]υοβοεὶ νἱἀθπίωυν οὲ ἀϊουπ- 
ἴω. - ΤΟ: ὨΪ539: ὉΘΊΘηδ, δ], ΝΊΡΒ, ο ΗΠ ΩΡ. ΚΣ ῬαΌΧΥ͂Ι, 
30. Το». ΧΙἔ ,.15. Ῥ6. Χ, 6. Ὁ], αὐ Ὧοο οὈῖον πιοπόδαι, ροδξ 
οὐ μὴ σαλευϑ ὦ. 68ῖ οοπιπδ ροπθηάθμα, ἱἐΐα τὸ γοῦῦα δϑηυθπίϊα 
ἀπὸ γενεᾶς -- - κακοῦ, 80. ἔσομαι, ἰδηᾳυδηι βοπξεμεΐϊα 88ρ8-- 
ταῖα ἐρεοϊδπξοτ. 8. ΧΙ;, ὁ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 1γ. ἐν τῷ σαλευϑῆ- 
ψαι πόδας μου, οὐπὶ ἐξέεδθπξ Ρ6468 τι]. ΥὙ|86 οἱ ῬῬ8. ΧΥ͂Ι], 6. 
ΧΟΠῚ, νδ. 1ε5. ΧΧΙ͂Κ, 20. σάλῳ σαλευϑήσεται ἡ γῆ, Φοπιπιο-- 
ἐοπθ (ἢ. 6. νολογθηί67) σοπεπιοροθξέων ἴοτταβ.Ό Κα. Ομέπέα 
Ῥε, ΧΙ, . ὅγπι. Τλεοά, Ῥτον. Χ, ὅ0. - ἸΘῸ, τἰαοίδίο. 
δαπι. ΧΧΊΙ, 537. οὐχ. ἐσαλεύϑησαν τὰ ακέλη μουν ποῺ σαοξίέα- .᾿ 
δαπὲ οτυτα τηθλ. “-- Ἴ2: 527, ΒΑ] δἵ Ηρ, 2 ορ. ΧΧΙ, ὃ. 
Ῥε, ΧΧΧΥ͂, 12. 1 δη. 1, 1.1. - Ὧὴη9, πμέο, Ῥϑαῖαι. ΧΟΥ͂ΠῚ, 
). τ 55. »ΏΠπ, Καὶ οἕ ΕΠ Ρἢ. Ῥ9. ΟΥ̓], 27. ἐσαλεύϑησαν αἷς ἃ 

, μεθύων, ἐἑξέεωδαγωπέ ἰδτιατιαηη δδτίυβ. Β8. ΟΥ̓ΠῚ, 24. ἐσαλευ-». 

δαν κεφαλὰς αὐτῶν, πιονογμπὲ οαρὶϊα 888. 168. ΥΙΙ, 2. ἐξέστη, 
ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὃν τρόπον ἐν δρυμῷ ξύλον ὑπὸ πνεύμα- 
τὸς σκλευθῇ,, οοχαχλ ον ραν δηΐπια ΡΟΡ]1. δἷαθ, ᾳυθπδά- 
Σου ἴῃ δγἷνα διροῦοβ φοπιπιονδηΐμ" ἃ σθῖο. Απιοϑ. ὙΠ, 
)2. σαλευϑήσονταυ τὰ ὕδατα, "μοίμαδαπέξ δηπ86. ἴοδν. εἰ ὅγγ. 
σεα. ΙΥ͂, 12. σαλευόμενος , ̓.. 6. Ἰπϊοτρτοῖο Πέσγοηγπιο Ομαθδές 
ἐπ ἐπα. Πωοέμαηδ δὲ -ἐπδιαδίζι5 α΄ δεαΐδ ἑποδρίασι Αἀάδ 
Τλεοά, 165. ΧΧΙ͂Ψ, 20. «“«{41:.- 860. τηβτρ. οο4, 150. «οίπιθε, 
Νυπι, ΧΧΧΙΠ, 15. ἐσάλευσαν. Ἐοτῖδδβ8θ6 ἐσάλευσεν. ϑε4 ἀυτ 
Β1ο, δ Ὦδοο γογβῖο πφμέδαθ νἱπ ἀλοδμάα εἷς. 7Τλσοά, τ ϑᾶτις 
Ι, χθ8. 860. τηδτρ. 108. Ὁδὲ ]οοο σαλευομένον τεροπμοπάθηι σας 
λευομένων. - 12 ϑβωο. Τυά. Υ, 56. ὄρη ἐσαλεύθησαν. ἀπὸ. προσ- 
ὠπου κυρίου, δῆ νοὶ] Ἰερθειιὴϊ 5512, ἃιταᾶῦν δ᾽, 6 β'βηϊβοα- 

ἴίοπο σᾶ, ἃσαῦ. 4} δ, ἐγογισίᾳοίο, ἰοοο δ μ9 ππονθο, ἃ0 ᾿ς δὰ π᾿ 

γαῖ], απο τὲ ἄπο χορδαὶ] υδ. εβῖ, δϑηϑαηι, ΕΘἈΡρΓΕΒ- 
δεγυπῖ, ὙΙ49 βΈρτα 8. 3. “.᾿ 3, αδοξΐπο. Ῥ6. ΓΧΧΤῚ, ἃ, 
Σαλούεσθαν Ἀ. 1. ἀ6 ρεαὲδιιδ' αὐ βιθοῖας δθηϑιι τηϑϊρμοσῖοο, 
Ὁ δἷὲ δ 86 ὦ τϑοία νέᾳ. - ὈῺΣ ΝΙΡΒ. ἃ ὈΌ, ὀέᾳμοο, 
ΝΌΘΒ. 1,4. Ψ146 διρτα 8. δ. - τὸν ΓΒ. αὔέρο. ἃ Ἄδερ. 
ΧΥΠ,, 20. ἐσάλευσεν αὐτοὺς, αὔλίχιε (1108. -- Ἐ)», Ῥγαορμξέα- 
ἕῶπ Ἀν 6. ᾿γοίαπεπι εἴ ἐπιρμεπι ἠαῦδο, ἮδΔΡὈ. 11, 16. καρδία 
Φαλεύϑητε, ῬτΟ ὉΔ92, γαερμδωξμᾳ δαδοίος, γς} αμποϑοίξογ, 

φφ΄ω 



»- ᾿ ᾿ 

΄ δ΄ ᾿ς ΣΑΑΙ͂Σ Α -- ΣΑΣ - 
Τιοροταΐξ ἸΙτατ8 ἐτδηϑροβίεϊ ὑΡΉ ἢ 968 ὌΡΉ ΝΠ, ̓ ΨΙδο ἔπιδγα 8. 
ν. σείω. - 13. ὅϑ'γηεπι. ἴθδ. ΧΙν, 19. ἐσαλεύϑη. - ΠῚ» ἔγοπιο. 
Τοτοῖι. ΧΧΤΙΙ, 9. - Ὁ», ἔγεπιον. Ζδοῖ, ΧΙ, 2. - 39. με - 
δίγερο, ἔοπο. Ῥε. ΧΟΥ͂, τι. οἱ ΧΟΥ͂ΤΙ, 8. σαλευθήτω »ἡ 
ϑαάλασσᾳ, ωοέμοε τΒτΟ. Νου Ἰερθγαπῖ Ὁ}, οἵ ἢος δοοθρδ- 
Σπηΐ ρτὸ νὴ", υἱ ρ]οτίᾳιις ἴπιτ. ορίηδιΐ βυπε, 868 δϑηϑιιχα 
ΤΣ ΣΝ ᾽Νδπι πιδιὸ βυοιίυδαβ Δ ΡΏ τη δίγαμίταπι δἀξ. " 

Οπηπιο πιο] ῖηβ Βῖο φυδάτας δἰρηῃϊῇοδιῖο δοπιπιονοπαϊ, αυδπὶ 
ἑοπαπαϊδ, Ῥταρίογθα. Μιωκχέοη μδ΄ ἴῃ Μηζονλέ, Ῥ. 670. οΡβοῖνδ -. 
νἱῖς, ὩΣΝ δχ ἩδΡτ. δεηϊτοπτῖθ ᾿άδπὶ 6886 φυοὰ Ὁ. - νὴ. 
ΤΆ οΥ, “ἴογεαι. Χ, 10. σαλευϑήσειαι, δοπομξέδέμν, Τὰ Δ 11}. ΧΙ, 
15. ἐσαλευϑὴ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, σοπιπιονοδαξιν αὐϊαιαβ οἷτιδ, 4υξ 
ΒΘΙΙΡΘ ϑίπουθ Τα ῆδο σαρίι8 οταῖ. ὅδρ. ΡΝ, 19. σαλεύσεο 

, αὐτοὺς ἐκ ϑεμελίων, αἰἐπιονοδὲξ 1105 6. ἔππάδιυιδηϊθ. [τα 
“ Ναιιῃ. ΧΧΙΥ, 29: ϑίγαο. ΧΙ, 93. πλούσιος σαλευόμενος 

᾽ στηρίξεται ὑπὸ φίλων, ἄϊντι! ἐπ Ῥϑνέοιεζο νεγδαηεέ βιοσαττίτος 
Δ᾽ ΔπιΣοἷβ σΟΏ51}10 δὲ δυχι]ο. δίταο. ΧΧΙΧ, 24. ἐγγύη πολ-- 

᾿ λοὺς ἀπώλεσε χατευϑύνοντας, καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς, ὡς κῦμα 
ϑαλασσηφ: δι σαλεύευν 6δῖ ἐμγδανγδ γοπι ζαπιϊέέαγοπι. 581- 
ΣΙ] Β688 7δοογαῖθε ἐπ Ογαξέοπα οἷα αςο πολιτείαν σαλευϑῆναν 
᾿αἰχίε. δι., ΧΧΥῚ, 8. δοοξύγιον σαλευόμενον, γυνὴ πονηρὰν 
ΣΌρ αι Ὀοσαι, φαὶ τηονδηῖιγ, 865 δίουϊξ Ὀονδθ, 401] ἱπρ 
ἑαρέαηέ, ἰἴα 66 χὸτ πι8]8. Οοηξ. δᾶ ΒΕ, 1. Ζοολανεὶ Ἡΐονοα. 
Ῥ. 1. 1,10. 11. ο. άι. ν. 4οϑ. διτ:. ΧΧΥΤΙΙ, 15. γλώσσα τρίτη 
πολλοὺς ἐσαλευσε, Ἰΐιρυδ' οτεῖδ τη 1108 οοποϊέανέέ, δυῖ ἐπα. 
ἐΐοοα γοσοϊ αἑέ. τ Νίαοο. ΥἹ, ὃ. ἐθαμβήϑη καὶ ἐσαλεύϑη σφόδρα, 
Οὐ δε ρεβοερδῖ οἵ ναϊᾶθ δοπμηπονοὺ έν απίηιο. ὙὟιάς εἴ ἃ 
δου. ΙΧ, 1.5. Τεεγολ, σαλεύδεν᾿ ῥιπταζεσϑαι. Μυφολοριέμδ ς 
σαλεύειν κυρέως ἐπὶ νηῦς λέγεται, ὅταν ἐπ᾽ ἀγκύρας κινῆταιν 
καὶ ἀσταϑὴῆς ὑπὸ τῶν κυμάτων ταραττομένη. {πᾶά6 δαῖθαι νεῖ- 
Ῥύμ; τγϑϑ]δΐαπι δδὲ δά φιοπινὲθ τποέμπι οἵ ἀρτεαξίοπθηι, Θὲν 
ὅδπι δά οοπμπαῤέοπεην απὶπι, Μιὰς οπηπῖηο 2, βοδέωπι δὰ 
δεῦτε. ΧΙ, 27. Ρ. 259. δεᾳυ. οἵ Φῥρπονγεπι δὰ οι. ΧΥ͂Ι, 15. 
Ῥ.- 445. βεαυ. δο Ζοκίοοη Ν. 7. 5. Ἡ. ν᾿. 

ΣΩΔΙΣΠ 4. Νιᾶο ΣΕ Δ1ΣΤ' “. 
ΣΑ'ΔΟΣ,, βαίμπι, Μιμοέμδ, “ωοίια ἀρέξαέϊο, αϑϑέιο πιᾶ- 

γὲδ, φοπεπλοε ϊο Σ ̓ εἰεμιδαείο, Ρεγέμγδα εΐο. 51, ἀσδέμσ. ἴοι. 1, 15. 
ἔστη ἡὶ ϑάλασσα ἐκ τῆς πάλου αὐτῇρ» βἴδδδϊ τα Ὁ ἀδεέμ δυὸ, 

. 8. ϑοαίωπι δὲ πιαγο. Οἴοπ. 758. ἐπ ρορᾶ. σάλου, ΣΙ 
ταραχῆς. Οοηξ. Τιυο. ΧΧΙῚ, 25. - ὈϊῸ, που. 8. ΗΥΥ, 25. 
ου δωσεις δὲς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ, ποῦ ἀαθὶδ ἴῃ δοϑίθρῃτιπι 

, απ ἐπιὶ ρου μνδαίέοηδην (ροιίυθ: ἐπ ξοϊἰοίεαίδπυ, πιΐδορέαπι 
Σδυδῖο. 7λσοά. ο᾽ 1 ΧΧ Ῥε. ΟΧΧ, 3, μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν. 
πόδα σου.» ἨὯ6 468 δὰ εἰειδαἑέοπεηι Ρϑάδηι ἔμαπι, γιά εἰ Ῥβ. 
ΤΧΥ, 8. δῖ. νϑγθυπι σαλεύεσθϑαι διΐδιι αἰἰᾳφυδοάο ἐξέμδαγθ 
εἰροΐῆοαι δρυ ΓΧΧ. Μιὰς ΒΌΡΤΔ 8. ΥΨ΄ σαλεύω. - 510, ἡηᾶἔμ. 
1ε6. ΧΧΤΥ͂, 20. κοὶν σαλευϑήφεταιν ἢ γῆ, οοπμηοέξοπθ - 9. 
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ουλονιοηξθν) σοημπονοδίξμν ἴοστα, “- 35. Τοοα!. 165. ΧΧΤΥ͂, 
20. - Ὥτὴδν αφίέαεο. ΤΏτοα, 1, 9. εἰς σάλον ἐγένετο, ἴῃ Ρεν- 
ἐμγδαΐέογιοπι νϑαϊῖ. -- Δ ΡΌ ἐμγῦο. Ζεο!. ΙΧ, ,4. πορεύεται 
ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ. Διιθυ]αῖ ἐπ ζμγδὲπο ΤΑΪΠΔΤΌΩΙ 80 ΔΙΌΣΩ. 
-ὐὐλ. ὅγπεπι. Ἰον. ΧΧΧΙ͂Χ, 234, Ὁ} σάλος ἐπηρθέεεπε τ ποῖδῖ, Ὁ 
κι ἴαβι. ἃ δ. Ῥδ. ΤΙΧΧΧΥ͂ΤΙΙ, 10. τὸν δὲ σάλον τῶν κυμά- 
των αὐτοῦ σὺ καταπραῦνεις » αρίξαέξοηοπι αὐῖθαι Πυοίαθαι οἷ 
ἔπ σοπιραβοῖβ.΄ - πον ἢ, Ἄοντον, Ῥβ. ΤἸΧ, 5. οἶνος σάλουν 
φίπεπι, φιοῦ ωοέμαγο δ6ὺ ἐξέμεδαγα οορὶέ οὗγέμπι, αἰφμε ἐγ 07. 
δε; γοέαγα. ΟΟὨΕ, δῖτ, ΧΙ, 6. Ἠεεγοῖ. σάλος, φρονεὶς, τας 
ραχὴ» κλυδων, καὶ ἡ τῆς ᾿ϑολέασδης πλυδωνος κίνησις. Ζκθ5.. 

15. Βνεπι, σάλον, μετακένησιν, ταραχήν. 
ΣΑ͂ ἍΠΙΞ, ἐμδα. ᾺΣ πὶ, ἰάθη. ΝΌμ, Χ, 8. οἱ ἱερεῖς 

σαλπιοῦσεν ἐν ταῖς σάλπιγξι» βδοεγάοῖοϑ ἐμδὲθ οδποπὶ. Ὑιὰθ οὲ 
αν. ΧΥ͂, 24. ΧΥ͂Ι, 6. 2 ῬατΟΥ͂, 11. Τη 46 δωϊάαδ: σαλπιγξν 
ἱερατικὸν τοῦτο ὄργανον. “Ἱερεῖς γὰρ ἐχρῶντο τῇ σάλπιγγι. - 

᾿ΤῊΡ, θογ ζεῖ, ῬΘῚ πιθτο  γτλῖᾷτα ναδοιμέμπι ΘΟΥΠΘώπι, 5060. οἴ ]δῖς 
ΘΟΥ̓., ὄμσοίπα 8. ἐμδα, ἴοδ. ὙΊ, 5. - Μ5ὴ). 1άθ, ΟΒα]ά,. 
Ἀ 85. ΤΠ, δ. γ. 10. 15. - ἘΠ). Τχοά. ΧΥῚ, 19. φωναὶ τῆς ΄ 
σάλπιγγος, ΜΟΟΘΒ ἴθ} 86, ΙΔ οἱ Εχοᾶ, ΧΧ, 18. Ιμἐν, 
ΧΧΥ, 9. Ῥβ. ΧΕΥ͂Ι, δ, - νρῇ, οἰαθδίοιεπι, ἘφΘοι. ὙΠ, 
14, - ΠΣ πὮ, οἰαησον. Τιονὶϊ. ΧΧΤΙΙΙ, ᾿λά. σαλπίγγων» δὲ 
ϑολοῖ, ἢ τῆς σχηνοπηγίαρ. 2 Ῥαϊ. ΧΥ, 14. ᾿ ὅγπωπ, Το. 
ΧΧΧΙΧ, 26. Σαλπιγξ φυδπάοαυο 6βῖ 1. 4. σάλπισμα, υἱ ἀο- 
Ἄοὐἱῖ ϑολαδξεγε δὰ Ῥίοπγδ. αϊέο. δ δοπιροθ. νογῦ. Ρ. 352. 

ἘΣΔ᾿ ΑΙΖΓΓΕΣ 47 ΚΕΡΑ ΤΙΝΑ], δισοίηας αν οέζηασὲ 
γος 7π0. 1ο8. ὙΊ, 16. 560; οοά, Βαοῖ, ἀρυὰ οπε,. 8οᾷ 
δ᾽ σϑερα ταῖς σάλπιγξι ταῖς κερατέναις ϑβεϊαπιροηπδα βδμπῖ, 
ϊροῖα ἀϊνοτδαθ ἱπιθγργοϊαίΐομ δ οἰϊδάθμι νοοΐβ Βοῦσαϊσδθ, 
τ χοοῖθ χοθῃϊῖ δϑολαγξεπδενρέπα. ᾿ 

ΣΒΜΑΙΝΩ ΕἾΝ ΣΑ͂ ΑΠΙΓΞΙ., δἰρπωπε ἀο ἐμδὲδ. ᾿ 
Ὡ ΣΡ» ΠῚ οῦπ, αμαένγο δὲ ἐγ απδὲγδ Ζοῖο ροσθῆῖ. ἔομθ αν 
ΥΠΙ|Ι, 17. θη, 1 Μοῦ. ΥΙ, 55. 

ΦΩΝΗ͂Ι Κι ΣΑ͂ 1115. “οα δὲ ἐμδα. ὅδ, ανίων; 
ἢ, 6. σογπ αγὶσέΐηεπι. Εχοα. ΧΙΧ, 15. - 
“ΠῚ Φ. ἐμδα ἀέρος δ. ἐρμετ ἀξ νι! ἢ Ν Ηἰρι, 

δας δὁ δὲς 
ΥΙΙ, 6. ΧΙΠῚ, ὙᾺ - ΕΝ ἐπε  θυτ τς Το, ΝΙ, 5. 8... ἀδλμ 
101 δδὲ ἂς τπρ89 βέμετθ, 41:80 ῥτοϊοηρδῖιν 8. ῥυοϊσδίςας, 
ἄμπι σδηΐξωγ, - »ῃ. Νυπ. Χ, 5. 4. δ. 6. οἰ 4111 βδδρίῃδ. 

ΣΑΛΔΠΙΣΜΟῚΣ, ἐαδαα οἰαπρον. πνλη, ἰάθι. 7π0. 
ων. ΧΧΙΠ, 24. Τἄδοί, 560. Τεοοορέμπε Οαξ. Νίοορῆ,. Ρ. 1556. 
Νυχι. ΧΧΠΙ͂, 21. | 

ΣΑΜΒΎ ΚΗ , δυῖ σαμβύκηρν ϑαπιδμοα,, ἐπδέγιμτιδγδεεῆι 
πιμδίσμπι, Ἡμοίδεδ 110. 1. ἀθ παίμγα δέϊγρίωπι οᾺΡ. 20. ἴα 
ἀϊοῖὶ οπίβιϊλπιαῦῖ δῦ δυοίοῖθ, οὐΐτδ ποίηθη ἔπογιτ δϑαπιὄγα, 
οὐἱ8 ἰΔπιθ ψοϊθιατα πθπιο πιριΐηϊῖ. Ἠϊηο “οἠῥέίαπδ ΟΔΡ. 
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χά. ΜΙσσοΐλαν, οὐ Οαπὲπ. ἴθ Ηοϊλδηἑοτηὶ Αἰἱρλαδείο τιαϊαπε 6. 
χῖνατο ἃ ϑυτίδοο 8. Οδαϊάδΐοο 530. Ὑίάθ “αν ιηξὲ 1,επὲς, 
Ῥλιοῖορ. 6. ν. ϑαπιδιοα. 5Ό: 52, Ὦδη, ΠΠ|, 5. 7. 10. 15. 
Ἡδεγοὴ. σαμβύκη, οὐ μόνον τὸ μουσικὸν ὄργανον, οὗ μέμνηταν 
σβας., αλλὰ καὶ πολιορκητικὸν, οὗ Βίτων. ϑμέάαδ: σαμβυύυ- 
᾿αϑ5 ὄργανα μυυσικὰ ἐρίγωνα., ἐν οἷς τοὺς ἰάμβους ἦδον. οὗ δὲ 
ἐαμβύκαι. ταύτην τὴν ἰαμβύκην πρώτος “ἤβϑυκος ἐφεῦρεν. ἔστε 
δὲ. εἶδος κεϑάρας τριγώνου. ΟΟμΕ, Ηδογοδδιπε ἴῃ ν. ἐαμβύκαε 
(εἷς δηΐπι φογι ρου ἀυπι ρτὸ ἐἀηβυκαὶ}} ϑμέξάσαηι ἰὼ ν. ᾿“βικινον 
δὲ βυκος, βοολανε. Ολαπααπ 110. Π. ο. 7. Ρ. 8οδ. οὲ δας, ναϑ 
Τιδ. ἀ6 πιώδέοα νοέέ. ἤοδν. δοοῖ. , Ὁ. χ4. Ρ. 96. δ64α.: 

ΣΑΝΩ͂Α᾽.ΜΟΝ, εοέρα,. ᾿οαἰοσαπιθηξὲ σοπῶδ. ὉΡᾺ, ἰάθδτα. 
1ε5.ὄ ΧΧ, 2. Μίάο οἵ Τυδιἢ. Χ, 4, ΧΥῚ, γ. Οσπέ, ἀ6 ταπαάα- 
δὶς ἀιοῖοτοδβ οἰϊαῖοο Κζούῥο δὰ Αοι. ΥἹ, 9. Ρ. 465. δο Ζοχέοονγ, 
Ν. Τ. 8. Ὦ. ν᾿. 

ἘΣΩΝΙΠΖΩ,ΜΑ͂, ἑαδωαέωηι. 8 Νίαοο. ΤΌ, 8, ἔτε καὶ τῷ 
καϑύπερϑε πυκνῷ σανιδώματε διακειμένῳ τὸ φέγγος ἀποκλειόμε-" 
νοε7) ρτδείοσεδ νδτο ἀεβρθυ ἀδηβϑὶ8 ἑαδιεξὲβ ροδὶεῖθ ἃ Ἰυμπ Ὁ 
ὁχοϊυδὶ ογδηῖ, Αἀάο ξέγπιοί, ΜΗ. 4γο, 353. Οἰοδ4. Ῥλέϊος. σαν ἕ- 
δωμα, ἐπίπεδον, ρωρέέωπε, ἑαδιρέαέμπι, ἐαφωδαγο. 

ΣΗΝ,ΔΩΤΌΝΣΣ, ἐἑαδωϊαέμδ, οοπέαδιαέμα, αἀδοονίδιες 
ἐδοέιδ., ἃ σὰανιδόω, ἑαδιέο, δοηπέαδιῖο. πιὸ, ἑαδμία. Ἑκοᾶ. 
ΧΧΥΙ͂Ι, ὃ. ΧΧΧΥΝΤΙ, γ. ᾿ 
Ὁ ΣΑΝΙΣ, ἐαδιρα, α886᾽, ἑαηδμᾶ, οδέξιηι, ΠΝ, νεοέξος 
“Ἄλλον 860. οοἂ. δαεὶΐ, Ἐχοὰ. ΧΧΧΨΥ͂, 11. τὸς σανίδας. Ἰῖα 
“Ῥ͵οπεξαμοομίωδ. θεὰ ϑολαγβεπδονρὶο ἰυἄϊοα νοτῦα ἢδοο ρετιὶ-- 
πεηῖ δὰ ρῥιδεοδάθιηβδ νοσδρυϊυθῦ θρ. ἐασδιιέαθ οἰμϑ. «-- 
Ῥε  ὠμ 37) ἐία Αεϑεγὲπι. ἄφι. ἘΖοοΒ. ΧΧΨΤΙ, 6. σανίσε κεν 
ταλυμμένας, ἑαδιωέίο οοπέθοέαδ. δῖ. Ἰσρίτυαν ἢ Ἡοχαρέἐς οπες 
Ψειβῖο δοὸ δο ἑδηπῖυπι τῖΐομθ οὐὔπὶ αχίυ ὨΘΡῚ, Ἑοποὶ ατὲ 
Ῥοῖοδῖ, δὶ διδίυδπιδ, δι πὶ Ρ6Γ ΝΎ ΩΝ ἀγδογϑα δάδοητθθ ΡΟΣ 
ἘΠΥἼΟ "3 ἑαδωδαϑ ἐξβτιθαδ ἰτῖε}16χ 1886, δὰϊ νοσδηι ἢ ἰἀἸοιΐβα Θ᾽ 
1. Βοῦσ. σοοηνεηϊθηῖον Θαρ] σατο γ6]υΐδ86., αιοά δυϊοῆι Ὁ ἰπ. 
σοιπΐο “{4φιἰΐαθ αἀπιοάθπι ἃ] θηυπι οβδαῖ, Ῥογίζηθσα πῃ] Ροιία 8 
ἔτι ψογθᾶ νἰἀθηῖον δὲ δηϊδοθάθηι δ ἡ.» ἨυΣ)2ν 4567 6072 ἐτεει78 
ξοεγμηι. Νδαὶ των φυοαια ἐσμαγθ ποῖδι. - Ὠδπ, ἑάημα. "ἃ 
Ἀοῤ. ΧΗ, 9. ἔιρησε τρωγλὴην ἐπὶ τῆς σανίδος αὐτῆς, ροτξοταναξ 
ξοταπιθ ἴῃ οϑέϊο οῖιδ. - ἈΝ, ἑαδιέα. ϑγπεπι, ΘΕ ΤΙ ΧΧ Οδης, 
ὟΠΠ, 9. εἰ ϑύρα ἐστὶ, ϑιαγράψωμεν ἐπ᾽ αὐτὴν σονίδα κεδρίνην, 
οἷ οϑιϊὰπι ἐδῖ, ἀδϑουΐθδπιδ δυρον 1υἀ ἑαδιίαηε οδάτγὶ ἢ πὶ. 
Οοηξ. δὰ Β. ]. ζαπιρὲξ 296. Ῥλέοί, ΤΑλδοί. Υ' ο]. 1. Ρ. 467. Ξ64α. 
Ἑπεοῦ. ΧΧΥΠΙ, δ. - ΤῸ, εοὐωπιπα. Αἰφωΐία,, ὅγπιπι. Τδοαῖϊ. 
ἙἘπχοά. ΧΧΥΙ͂Ι, το. 864 τϑοῖθ "πομυῖΐξ 8. λαν εηδονρίωα, νεῖθὰ 
ΖΤλεοσογείἐ (6 400 8010 ἢδ6ο Βαιϑῖῖ Ζ)γδὲμθ) Ομασϑέξ. θο. ἔπ 
Ἕκοά. ρ. 164. ροττίπετο δὰ ὁ ΧΧ ΤΙ, 15. δἄάδοχυδ δὰ ἐϑῖυ. -- 
Ὁ. “4Ζ42ὲ. δγπιπι. Ἰλοοά. Ἐπϑοι. ΧΧΨῚ, 5. Ῥιδοἴοτθα 

᾿ δερίτας δρυᾶ ἠποσγέμπ, φυλ Τὰ, Υ᾽, 8. ῥτο Πμδν} ΕΞ}, σὲ οφὴ- 
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“ρἱεϊσέμν,, σανίδων Ῥοδαῖϊ, οἱ 465 Ββαῦθϑηάα οδὲ οῪεηϊ,αμοοηέο. 
(οἀ. “21|6-. ὨδΡοῖ δὲ νεανίδων. ϑοπιέογιεδ (ἰὰ ““ρραγαέω αὐ Κ΄. 
Ἴιν. 504.) πιυξανὶξ ἴῃ ἀσπέϑων»γ ἨᾺ]1]0 ῥτοῖβδυβ 8681: 4204-- 
ἀενίοἰπεε5 δῖον ( ἤσρογέον. Εἰολλονη. Τ΄ 1. ρ. 24.) οοπειοὶξ, 
Ἰορεν τσ 6686 ζὰν ἴδω. Τοεγοῖῆ, σανὶς, θύρα, λεύκωμα, ἦν ᾧ 
εἱ γνραφαὶ ᾿ϑήνησιν ἐγράφοντο πρὸς τοὺς κακούργους. ϑολοῖϊα- 
“|εὲ Αροἑοπ ϊὶ: σανίδες" οὕτω λέγονται τὰ ὑπερμήκη ξύλα καὶ πλα-. 
ξέα. ΟΟἸΕ. Ζ ΠἼολπιαιηδλάωδοη Ὀ188. ἀ6 πανὶ Ἴγνέα ᾧ. 5. Ρ. 22. 

ΣΑΠΡΕ 'Ώ, ρμωένοδοο. ὉΠᾺ., ογωῦσεοο. 7η0. ἃ Ἄς. ΨΠΙ, 
1}. ἕως οὗ ἐσάπρησαν, ἄοπϑδο ρωῤνμογμηέ. Ῥετηναϊανὶξ δῖηθ ἀυ- 
δῖο ὉΔ5 ν6] ὉἹΞ οὔπὶ ΜΞ. δα 'Ιοοῦ ἐσάπρησαν ἔοτῖδ886 Ἰορθη- ᾿ 
ἀν» ἐσάπρεσαν. ὝΝΙ 

ΣΑΠΡ]Ι΄.4. Ῥῥωξνφαῖΐο, μον, ζοσέον, γαποον, ὥμϑ, 1άϑιο. 
Ιοεὶ. 11, 50. ἀναβήσεται ἡ σαπρία αὐτοῦ, δϑοοοπᾶοε ξοσέον εἰμ. 
-ἾὮὌΚΝΞ, 7 δέον. Αἴσι. Ατπιοβ. ΤΥ, 10. υδὲὶ ὅϑγηιπι. δυσοσμίαν᾽ 
οδυϊ, ΤΧΧ Ιοε]. 11, 20. ρεῦ δυσωϑίαν Ἰαϊογρτοῖδιὶ δυπῖ, - 
ΟΜ Ρ]Ώτ, πϊᾶ80. παροὶὲ, ἀοοπέξιμπι. “(φει. ἴ68. , 4. σα- 

πρίας, ἀυϑαν νοοθηὶ Οὐσγέοιδ ἴῃ Οομπϑηῖ. δά ἢ. }. ἔπι ἀγρίας 
πιϊδηδδπι 6586 οοῃίΐοοῖῖ, πὶ δυραυιάϊΠαίυς σταφυλᾶς. ϑεά 
Αφωεξδα οἷης ἀυθῖο οἰγιβο]ορὶ πὶ νοοὶβ δα ρεΐμιοσα νο]υΐῖ. Νδπι 

ΝΞ, Ὁ ΔΥ8Ὁ. ωμ"»͵ δἱρηΐβοας {οεέμέέ, ρμέωΐέ. Κωζραΐμδ ἢ-- 

δεῖ δαδγμεϑδοαθ. ίογομ. γμοέμδ ρεδεϑέπιοθ ἰπτοτρτεϊδζαϑ᾽ 6δῖ, 
Αρυὰ “ελό, 11}. 1. ο. 29. σαπρίας 6861 Βοηηθῃ ουλυϑάδηι νἱηΐ, 
ᾳυοὰ σοπάίτυν ΠοΥδ18 ἴῃ 60 ρυϊτοδοδητὶθα8 δὰϊ πιδιοθβοθα - 
ὕδυς, οἄοτεοπι ἱΠΠδτὰπι οχ τηδγοοτδ ᾿δῖο ΟΟΠΟΙρΙΘΏ8. - 3λ, 
δονέμα. Τοῦ. ΥΠΠ, ι6, Ψιίάδοηξον δϑηδυπι ἀϊνίπδη 40 ἀ8ϑ8δαυΐ 
γο]αἾ856, δὺῖϊ ἔοτία886 τεϑροχογυηῖ ποίΐοπθαι ἐσσοηαῖϊξ, 4αδηι 
βαθεῖ 133, 4υΐα, 4υ8δ6 ἔοοδίοτοι διμδδηῖ, ἀἐ]ίροαῖοι τορὶ 
δοϊοπξ. -- ΠῚ 2», ορμδ. ἴε5. ΧΧΨΙΠΙ, 12. ἡ σαπρία αὐτοῦ ἀλ- 
λοερέα. ϑεπιίογιεϑ ἴῃ Ἐρ. Ονὶέ. δὰ Ἐ. 1. Ρ. 558. ρυῖαῖ, ἢ. 1. ἀπμδο 

᾿ἀίνοιδαϑ ἰγδηϑ᾽διΐοποβ οοαἰεΐβδα, 80 8]108 16618868 ἼΩΝ ῥμὲῖ 
Ἀκροῦ. Βᾳυΐάσδηι δἴα! υθγ6 πιδ]}6 πὶ, δυοίοτοαι Βυΐυδ νΘΓΒΙΟὨ 18 
γψόοθι Ὦοῦτ. 46 ἐσοίονιεπι οἰέξε δοοορ886. 80 γοοὶ σαπρία τπο- 
εἰοπ θαι ἐπιρίϑέα ἐδ δυθιδοῖ886, ἀδ ηαὐυᾶ νίἀ6 Ζ65. Ν. 7. 8. ν. 
σαπρός. - πΌΣ, “ογηπΐδ, ἴον. ΧΥΠ, ιά. ΧΧΙ, 46. ΧΧΥ, 6. 
Τὰ οππΐρυδ διΐ8 Ἰοοῖ8 Κμέσαξιιδ ἀπθοᾳυδ »μέγϑαέποπι ἈδΌθῖ. 

Ασαῦ. ποῖδι οαγίοδιρξπει 6686, ριμέγαδοογθ. 4 Νῖδοο. ἴχ,, 0. 

Ῥιδεϑῖεσθα 4υοηθο Ἰορίτυτ ἴοὉ. 11, 9. ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων κά- 
ϑησαι (4πὶ Ιοσιδ οπιΐβδιι8 ἰπ 7γοπεπμξ Οοποογα, ΟΥν. Οομξ. 
ἴον.Ὄ. ΥῈ,.5.), φαϊθυδ νουθὶθ Ἀ18}} τοϑροηάθε ἢ ἕοχῖυ μαῦταΐοο. 
Ἡεογςεῖ. σαπρία, σῆψις. σαϑρωμα, τυϑράκιν. δοαϊέρον Ἰερὶι: 
ψυδρακιον. 2 ες. Ογνιὲ Μ5. Βγεπι. σαπρία, ἀφανισμὸς, δυσωδία. 

Σ.4ΠΡΙ͂ΖΩ. ρωξῤνοξαοῖο, σογγιπιρο, ζοφέογα ζαοῖο. Ὁ" ΑΒΔ, 
]ρείενο Καοῖο. Οοδεϊ. Χ, κι. ἢιο ῬΕΠΙΒΟΣ ΕἸοβ88 Ἰοεγολὲὲ: 
φαπριοῦσι» σήπουσι. «4. ὅδγπιω;, Ἐχοᾶ. Ὗ΄, 21. 

Ἰ 
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ΣΑΠΡΟΙ͂Σ, ρῬμένέάμε, απέφιριιδ᾽. »εοἐμδέαϊα δογγωρέιρδ. 
38. . ριωέγεαο. ἸΟΌ. ΧΤΙ,, 10. ξύλον σαπρὸν, ἐέρητπι ρμέγά- ΄- 
ἄπ, Τδογοῖ. σαπρὸν, παλαιόν. -- ϑὰ, τηαΐμπι. ϑαπιανγέξ. Τίον. 

ΧΧΥΙΙ, τά. σαπρά. Οοηξβον ϑιξοογὶ Τλεδ. Τ, 11. Ρ. οὅ:. δὲ 
Κοα. Ν. Τ'. 4. ᾧ. ν. 

. ΣΑΠΡΟΏ, ριιένεδοο. ΠὮΣ., οοπϑιέπιοῦ, ἴον. ΧΧΧΙ͂Ι, 21. ᾿ 
ὩΔδὲ ρτὸ σαπρώσεν 8111} βαθεῖ σαπώσι. Τλοπιαθ ἴαρ. Ρ. 790. 
ϑολοΐ, Αγίδέορᾶ. ῬΙωέ. ν. τοῦ. Οοπξ, αυοηιο ϑολαοΐεκμπι δὰ 
Ονερον. ον, Ῥ. 555. 

Ο ΣΑ͂ΠΦΕΙΡ. οκχ Βορτ. Ἴθεφ εν Ορλὲν, πιοπῖθη στϑριοηΐδ. 
Ἴε5. ΧΙΠ, .χ5. 864 τοροπϑηυχι ἀδὲ εδὶ ὁχ σοηιμθηΐδειο ΖΖ216- 
γοηγπιὶ Σουφεὶρ, Ῥτο ηυὸ ἴῃ Οοά. Κα. Σουφὲρ δοτιρζιμι ΤΟΡ6. 
τἰϊατ, πο Οὐφεὶρ δὺῖ ᾿ξφεὶρ τϑροπϑσα πι8}}15. Οομξ. Ζοηε ἐδ. 
δε. 110. ΧΙ. σΔΡ. 9. 

ΣΑ͂ ΠΦΕΙΡΟΣ, δαρρλένεδ, ποτιὸπ ροπιππαθ δαργιεὶ αὸ 
σοοίεεέξα οοἰογὲδ. ϑυδίπας ἑαπιόπ ἄαέεο σοπιπια αμγοὶς ρμεποέξβ 
οοἶέμοοε, ν'εἰ οἐέαπι. ρεγρωγαδοῖέ. Ὗ. ίϊη. Η. Ν. ΧΧΥῚΙ, 9. 
ΖΙείάον, Ογέρρ. ΧΥῚ, 9. Τγαποίεσ. ἤμσιωπε 10. 11. ὁ. 2. ΒΌ. 
Ἑχοά. ΧΧΊΥ, το. ἴδε. ΤΥ, 11. Τδσεη. ΤΥ, 7. ἼΖλεοα, 10Ὁ. 
ΧΧΎΥΤΠ, 16. - ἴθ Ὁ, δογέδα. Ἑπεοΐδ. ΙΧ, 9. Τιοροταηῖ μὲσ 
80, 86 δἀιηοάυηι ἱπορῖθ. ϑδουηάιιπι 8]1086  νοοθαι ΒΘΡταῖ- 
Οϑτα ΘΧΡΥΘΒΒΘΤῸΩΣ ρυδϑοὶδ ᾿ἰτοσὶ8. - ΘΠ ὦ, ϑαγάοηγα. ἘΦ 2ΘΟὮ. 
ΧΧΥΤΙΙ, 13. Οσοηξ, δγαμηζπ ἂἃα Ἐοοεΐεε ϑασεγαά, Ἡδεδν. ἸιΌ. 
11. 6. χἃ. οἱ Κεέγνέπραπι Οὐπιπι. ἰὰ 1ε5.ὄ 1ὄΥἿν, κι. ν. 605, Οο54ς 
ἑ. Οοέαέ, Σάπφειρος, λίϑος τίμιος. β : 

Δ1ΘΟΣ ΣΑ͂ ΠΦΕΙ͂ΡΟΣ, ἰαρίε δαρρ λέγει. ἘΣΛΒΌ ὈΒΟ ΡῈ, 
Ῥατῖ. ῬυὮ. ἔοσδωι. οδέδοέα δαρρἠιίγιδ. Οδηῖ. Υ, 1ά. ἐπὶ λίϑου 
σαπφεέρου. ᾽ 

͵ΣΆΠΦΩ!Θ. Ὑιάο 'π ᾿Αμφωϑ. 
ΣΖ“ΡΑ'ΒΑΡΑ͂, ΤΑ͂Σ νεϊ, υὐ “44:. δὲ Τοοά., σαράβαλλα, 

φεδίΐς εαΐοα δε Βαδργίοπεσα,, αὐ σόπμα ρμϑγέξηροπδ. ἘΠ ἱρϑὰ 
νοχ Οδα]ὰ. γ}520, ολῥαπιγάθε, ραϊέα, ουτὶ τογπιϊπαῖϊομθ 
ξιδοοδ. Ὦδη. 1Π|, 41. 2δ. Οοπέ, 22 γμδέωπε ἴῃ Ομαδεέέ. Ἐδν. 
110. 11. Ομαδοί. 60. 4υὲ Ἰθεϊίοηδαι σαράβαρα ἀδξἔοπάϊ!ε οσοπῆσα 
Ἡδογοηγπιπι (νὰο οπέξαμο. αὐ ἢ. .). 4ιϊ σαραβαλα Ἰορθι» - 
ἀείπι ρυΐανῖς,. Ζ766γοΐ. σαράβαρα; τὰ περὶ τὰς κνημίδας (ϑέορλα-" 
σδ ΒΘ ὴ6 οοσγῖρς χνήμας.) ἐνδύματα, υϑδὲ ν]46 7πεὲ. Εἐγπγοίος ἐ- 
οἰπι ἐπεάξέμπε: Σαράβαρα, ἐσϑὴης Περσική. ἔνιοι δὲ λέγουσι βρα- 
κία., ἄλλοι δὲ περὶ τὰ σκέλη ἐνδύματα. Ῥτίοτα οἴΐαπι ϑιωῤάσα 
Βαροῖ, οἵ Ζες, Ογνεὶὲ ΜΜ8, Βτοπι. Ἰάδτα δα, Σαραβαρα, τῶν 
σκελῶν σκεπάσματα. Οἰοδε. 28. ἐπ Ῥγορᾶ. Σαράβαρα, βρακία 
ἢ ἐπεινοφόρεα. ατι ἐπωμοᾳφόρεα] δρεπάυπι 66: ἡ ϑολοὶ, ἀἀ Τ)Δ. 
ΤΙ, 41. (μϊ οἂ, Οοπιρὶ. σαραβάλοις ᾿αυ61) 6. ἤοπει. τενὲς σα-- 
ράβαρα εἐρήκασε τὼ μὲν παρὰ τῶν πολλῶν λεγόμενα μωκέα (Ῥτο 
Σἰάϊου]α σοοθ μωκία Ἰορ6 βρακία. Οοπῇ, 4. Βονηανά. δὰ 70. 
Φορῆ. Α4..1.1ΠΠ, γεν Ρ. 151.), παρὰ δὲ τοῖς “Ἑλλησεν ἀναξυρέδες 
προσαγορευόμενα. 1)6 γοοΐδ οτἱρίῃο ποῖδϊ Ποίαπαμα 1)ἐ66.͵ 21)-- 
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φεεἶ!. Ῥάτι, ΤΊ. Ρ. 229., 68) Ῥοτγεῖοθ ϑολαάδναν ἀϊοῖ, δὲ οὐφηΐῇ- 
φῶτε διεδίΣραοσδεα, ζοπιογαδία ααὐ ρμφοαΐδε αἰοπιΐοδα. Οοπξ, 

μγ 46 Οαἰεδὶς Τεδν. 110. 11. . 4. βνγιδϑοριέι 66 γεζη. 
Ῥισε. 1}. 1. 6. 65. 3»γαωπέδηι αὁ Κ᾽ οοίἑέ ϑασογα, Ηἶ6δν. 110. 1. 
ς. 1. ᾧ. 5353. 2 α., Βογπανγάμπι δὰ ]οεορήμπι Ρ. ι539. ϑολαγζεπδον- 
ξίαπι αὐ Ζαη. Ῥ. 55. οἵ ποέαϑ «αἱέ. ἤοπιαη. δὰ νογδ. “ἰΐεκ. 
Ῥαπὲέοζέο Ῥ. “4. ὔ 

ΣΑ͂ ῬΊΟΝ, ἱἰαρὲε “αγαϊέμο, ποπιοπ βοπηπᾶθ. Ῥἰϊπέμε 
1ὺ. ΧΧΧΥΤΙ, γ. ϑανάαπι νοοαῖ. 81. ἀϊοῖα δϑῖ' ἃ ϑασζάϊΐριυδ, 
1,γάϊας υτῦοϑ, υὶ ρτίπηυπι ἔμγοπῖα. Ζαρέάεπι γιούδιτι 6886, ΘΧ 
Βοῦτ. νοῦ Ἐ5Ὶ'Ν ἔδοἹ!]ο ΟἹ ρὶ ροῖθοῖ, Ὁ δῦ. Σ9ἼΝ, γωδοϑσοῦϑ. 
Ολιε]ά. Εχοά. ΧΧΥΠΠ, 17. ἸΏ, 8 Ῥϑῃν γωδεγο. Αἀάδ 7εξάον. 
1:8. ΧΨΥῚ. Ονρφ. ο. δ. ἘΝ, ;γνγοριδ. Ἰὐχοά, ΧΧΥΤΠΗ͂, 17. 
ΧΧΧΥΙ͂Χ, 8. Εξοο. ΧΧΥΠ], 15. - ἀπ, πιοηξίΦ. Ῥτον. ΧΧΥ͂, 
13. - ΠΌ3, αγρεπέμπι. Ῥτον. ΧΧΥ͂, 11. ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίῳ, 
ἴῃ ἘΒΟΣ1}} ὃχ ϑαζάϊο, δῖ οὖ οὐκὶ ἱπαυτγίθα8 ΔγΘΙδ σάρδιον 
πολυτελὲς δέδεται, ϑατᾶα ταδρηὶ ρτεῖιὶ δ᾽] ρδίασ, Ὦ, 6. Ἰηβουὶ- 
ἔτ, ϑ6ἀ νἹάοίυν δὲ σάρδιον Ρ6Υ σοιηρδηάϊ μη δου Β6η δὲ 6 γοοθ 
ἀργυρίον οτῖυπι δὸ ρορδίϊυπι 6680 ἃ ᾿ἰδτατῖο, ἀδθοθρίο 1}10 δ6.- 
φυδβει σοιηπιδῖο, πὶ νοχ σάρϑδιος ΟΟουττῖ. - ν᾽, δαγαοηγα. 
4], Ἑκοὰ. ΧΧΧΥ, 8. Οομξ, δναμπέμηι ἀ6 Κεέέέε ϑαοογά. 
Ἡοῦν. 1}. ΤΠ. ο. 8, 6. 4γ)8. Ρ. δοά. Μέσον ττ. δ ρεπιπιὲς μοαἶδ- 
εἰπι δῖος. Ρ. 1. 8048. οἱ δοολαγέξ Ηϊΐίσγος. Του. 11. Ρ. 660. 

ΣΑ'ῬΖΔΊΟΣ, κεἄΐοος. ϑαγαάΐμθ. Ἐο, δαγάσηγα. Ἐσχοᾶ. 
ΧΧΧΥΥΆ, 8. λίθους σαρδίους. 

Σ4Ρ40 ΝΎΞ, ϑανάοηγα, σόα αὐὲ[ηπὲδ ϑαγδαθ 6. ϑαγο 
ἶο δὲ οπγολὲ, φεαγμπε σέξαπι οοἰογοθα πιέδοεί. τοῦ. “44. ΟδῈ. 
ΧΠΗ͂, 4. Οοοξ, ῥμηὶὲξ Η. Ν. 110. ΧΧΧΥΤΠΙ. ο. 12. 
ΣΑΡΔΟΝΎΥ͂ ΧΙΟΝ, ἰάθιι αυοά σαρδοόνυξ, ποπιδῃ ρ6π1-- 

δα. ἔοη. ϑολοίδογ νοὶ] ροῖίαβ 7πο. 7πὲ. Το". ΧΧΥΠΙΙ,, 16. 
πὶ ἴῃ ταχῖυ ὄνυξ Ἰερίτυτ, γ᾽άθπεις ἄσυο Ιᾶρὶ ἀε6 ῥτοιοϑὶ, αὐ 
Οὐγκ οὲ ϑασάουυχ νοοϑῦὶ δοϊθῃξ, βδυ ἃ ΓᾶτῸ 5:08 ΡΓῸ ἘΠ8 68- 
ἀεδιαπο ροπηηδ δδυὲτὶ (146 Οὐγπιμέοαον. ἰὰ Οαὲ, ΙΝέσεέασ Ῥ. 
4522.), δθι οεγίθ ἰπίοσ 66 δογῦπι Ὡομιΐηᾶ ρῥδγπιΐκῖα ἔμ 15686. 
Ψιά6 Βγαμη. ἂς Κέδεξε, ϑααυγα. ον. Ρ. σϑι. ὦ 

ΣΑ͂ΡΧΊΚΟΝΣ, οαγπθωδ. ὙΘ3, σατο. «4]. ἢ Ῥατ, ΧΧΧΙ͂Ι, 8, 
ΣΩ'ῬΚΙΝΟΣ, ἰᾶφαν. ΤΑ, 4 Ῥατ. ΧΧΧΙ͂Ι, 8. Εσεοῖι. ΧΙ, 

10. ΧΧΧΥ͂Ὶ, 26. νίδε δὲ Αἀάϊι. Ἐδὲμ. ΧΙΥ͂, 10. βασιλέα σαρ-- 
πίνων, Ὀδὲ ἰδπῖδη 1000 σαρχένων τοροπδηᾶσπι εδῖ σάρκινον. Κρ. 
τέροηι οαγπαίοπι δ6α οσαγηεηι. [γε ἰάΔο}}5 10] δόγηιο δϑῖ. 11. 
ΧΥΤΙ, γ)3. 860. Οοπιρὶ. οὐιθθε μοιιΐηδα ἱπὰθ ἃ ἴδῃεσα δοίδἔθδ 
Ῥτσηὶ δυηϊ δὰ νἱιἱοοὶτδἴόπι;, καὶ οὐκ ἴσχυσαν τὰς καρδίας αὐτῶν 
ἀντὶ λιθίνων ποιῆσαι σαρκίνας., οἷ δ10]᾽Ά τοϊλοῖ! Ὡοπ νδ]δηΐ αηΐ ὦ 
πεεπὶ ΒΆΘΗ ΟΟΠτΌΠιΔΟΘΙ ΘΓΡδ ΡΙΔΘΟΟΘρΡίδ ἀϊνίηδ πιυῖδτθ ἴῃ οὖὗ- 
Φοφιξοδ}Σ οἱ πιογέρεγεπι. Καρδία σαρκίνη Ἀ. 1. οἱ τὶ Γ, σὲ 
Φεὲ σηέπειϑ προὐζέθ, ἐγαοεαδὲξἑσ, φωὲ ξασὲξο πιονοίμγ, μέ οδεάέαξ᾽ 
δνασοορέξε αἀὐμὲηξε. Ὑἱλὰθ δΌρτα 5. λίϑενος. 



10 ο΄ ΣΔΑΠΡΟΙ͂Σ -- ΣΑΡΑ'ΒΑΡΑ 

ΣΗΠΡΟΙ͂Σ, ρμμένίάμε, απίέφιτιδ ,. Ῥεἐμδέαϊθ οογγωρέμδ. 
3}. Ὁ» ρωέγεαο. ἸΟΌ. ΧΙ, 10. ξύλον σαπρὸν, ἔἧσηττν ρμεγὲ- 
ἄμπις Ἡδογοῖ. σαπρὸν, παλαιόν. -- ϑὰ, τπαΐωπι. ϑαπιανέξ. Τίον. 

᾿ΧΧΨΙΙ, 14. σαπρά. Οοπξον ϑωξοογὶ Τάεθ. Τ᾿ 11. Ρ. οὅ:. οἐ 
οα. Ν. Τ. 8. λ. ν- . 

. ΣΑΠΡΟΩ, ρμέγεδοο. ἢ, οοηϑιέπιον, ἴον, ΧΧΧΙΠΙ,2:. 
ὩΔδὲ ρτο σαπρώσεν 4111} Βαθοῃῖ σαπώσι. Τλοπιας ἴαρ. Ῥ. 790. 
ϑελοΐ. ΑἸγίοέορλ. ΤῬίμέ. γ. τοδυ. Οομξ, ἀυοητο ϑολαοΐεκπι δὰ 
Ονγερον, Οὐν, Ῥ. 555. 

Ο ΣΑΠΦΕΙΡ. οκχ Βοῦτ. ἀν8με.) Ορλέν, Ἰοπιθι τορι 8. 
Ἴ1ε8. ΧΙΠ, 12. 868 τεροπόηάτυχ ἀδὲ ἐδῖ ὁχ σοηϊπιθμΐατιο .ΖΧ71{6-- 
γοπιγπιὶ Σουφεὶρ , Ῥτο 400 ἴπ Οοά. Κ'αέ. Σουφὲρ βοτὶρἴτιη τ6ρ6- 
τἰϊατ, ποῖ Οὐφεὶρ δαῖ ᾿ξῳεὶρ τθροπθσα πι8118. Οοῃξ, 2) γε ἐδ. 
Ὅδ46. 110. ΧΤ. σᾶΡ. 9. 

ΣΑ͂ ΠΦΕΙΡΟΣ, δαρρλένεδ, ποπιοπ, ροπιπιαθ δαογεδεὶ ὧς 
σοοϊεδέλδ οοἰογὶδ. ϑωδίπαε ἐάπιοπ ἄαεο σεπιπια αἀμγεὶς ρεποξὲβ 
οοἰϊμοοέ, νεἰ φέΐαπι. ρεγρεγαδοῖί. Ὗ. ίπ. Η. Ν. ΧΧΥΙΙ, 9. 
Ζεϊάον, Ονέρρ. ΧΥ͂Ὶ, 9. Τγαποίεο. μσιπυ 110. 11. ὁ. 2. ΒΌ. 
Ἑχοά. ΧΧΊΙ͂Υ͂, 1ο. 166. ΟΙΝ, 1... ΤὭτοη. ΠΥ, 7. Τδεοά, 10}. 
ΧΧΥΠΙ, ,6. - 8 Ὅ, δογίδα. Ἑποοΐ, ΙΧ, 2. Τιοροταηῖ δϊο 
80, 86 δἀπιοάυηι ἐπορῖθ. ϑδσαῃάιιπι 81108΄ σοοδϑαι μοῦτδὶ- 

οδμπλ ΘΧΡΥΘΒΒΟΤΌΩΣ ργδθοὶβ Ἰἱΐοσι8. - ὩΠ Ὁ, βαγαάοηγα. Ἐπδοδς 
ΧΧΥΙΠΙΙΪ, 13. Οοπξ, Βγαμρζεηι, ἂς Ἐοοεζέιε ϑασογα. Ἡεῦν. 11. 
11. ο. χἃ. εἰ ξἸενπραπι Οοπιπι. ἴῃ 1ε5. 1,107, 11. Ὁ». 606, Οο8ε. 
ἕω. Θοέαέ, Σάπφειρος, λέϑος τέμειος.. : 

41) ΘΟΣ ΣΑ͂ ΠΦΕΙ͂ΡΟΣ, ἰαρὲο δαρρλίνγιδ. ἘΠΛΒΌ ὈΡΟΡὮ, 
Ῥατῖ, ῬυΒ. ἔοδιι. οδέδοέα δαρρἠιίγιδ. Οδαῖι. Υ, τά. ἐπὶ λίϑου 
σαπφεέρου. ᾿ 

ΣΑΠΦΩΙΘ. Νιᾶα ἴᾳ ᾿Αμφωϑ. 
ΣΩΡΑΒΑΡΑ͂, ΤΑ͂Σ νεὶ, πὶ “44. οἱ Τδοά., σαράβαλλα, 

φοδέΐε εσέοα 566 Βαδγίοπεσα,, αὐ σεημα ρονἐξπρθηδ. ἘΠ ἰρϑὰ 
νοχ ΟΒαϊά. γ)5"0, ολλαπιγαῖεα, μαϊίϊα, οὐπὶ τοχτιϊπδίϊομθ 
ξτδοοα. Ὦδα. 1Π|,.41.. δ. Οοπέ, Φγμδέμπε ἴῃ Ομαδεέέ. Ἐδν. 
1:0. 11. Ομασεῖ. 6ο. ᾳαῖ Ἰδεϊξοποπι σαράβαρα ἀεξομάϊε σοπῖτα 
Ἡδογοπγπιμπι (νὰ  όπεέξαιο. αα ἢ. 4.)., φιὶ σαράβαλα Ἰορθα-- 
ἀείμι ρυϊανίῖ. ΖδόγοΝ. σαράβαρα; τὰ περὶ τὰς κνημίδας (ϑέορλα-" 
σι θη 6 οοσγῖρὶς χνήμας.) ἐνδύματα, υἱὲ ν]46 7πέέ. Ἐἐγηγοίορ ἐΞ 
ϑώπν ἐπεάϊδπι: Σαράβαῤρα, ἐσϑῆς Περσική. ἔνιοι δὲ λέγουσι βρα- 
κία., ἄλλου δὲ περὶ τὰ σκέλη ἐνδύματα. Ῥτίοτα οἰΐαπι ϑιἑάαα 
Βαροῖ, οὲ Ζες. Ογνἐ δὲ ΜΒ. Βτόπι, Ἰᾶάθτα Ζοα. Σαραάβαρα, τῶν 
σκελῶν σκεπάσματα. Οἰοδε. 188. ἐπ Ῥγορῆ. Σαράβαρα, βρακία 
ἢ ἐπεινοφόρεα. Νυτα ἐπωμοᾳόρια]δροπάυπι 68ε ἢ δολοὶ. ἀὰ Τ)Δπ. 
1ΠῚ, 21. (μὴ: δὰ, Οοπιρὶ. σαραβαλοις Βαῦυ61) 64. ἤοπι. τινὲς σα-- 
ράβαρα εἰρήκασε τὼ μὲν παρὰ τῶν πολλῶν λεγόμενα μωκία (Ῥτο 
εἰάϊου]α σοσο μωκία 1686 βρακία. Οοπέ. 34. Βενπανά. δὰ 70. 
Φοερῆ. «4..1. 1Π|, γγι. Ὁ. 171.), παρὰ δὲ τοῖς “Ἑλλησιν ἀναξυρέδες 
προσαγορευόμεψα. 1)6 γοοῖδ οτἱρίῃο ποῖδε Ποίαπαμε 1.85. 112- 



χ 
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φ«εἷ!. Ῥατῖ. ΤΊ. Ρ. 229. ὁδ) Ῥογείοθ ϑολάδιναν ἄϊοὶ, οἱ οἱρυΐῇ-. 
φῶτ δερδέϊραοιμηα, ζοπιογαδία ααὐ ροαδε ἀδπιΐϑδα. Οοπέ, 
Βγπασων; 46 Οαἰοοὶςφ Ηεῦν. 110. 11. 6. 4. βεγιδϑογιέιπι 66 γοσπ, 
Ῥισο. ἘΠ. 1. 6. 65. δγαωπέδηι (6 Κοοίέέε ϑαόογά, Ηδδν. 110. 11. 
ς. 1. 6. 353. 2. Βενπαγάμπι δὰ ]οεοράμπι Ρ. ι39. ϑολαγζοηδον. 
ξίωπι αοαἱ αη. Ῥ. 55. οἱ ποέαϑ σαΐέ. ἤοπιαπ. δὰ νογδ. “ζοκ. 
Ῥαπέσξζξο Ῥ. “4. ὶ 

ΣΑ' ῬΔ)ΟΝ, ἰαρὲε δαναϊίεδ, ποπιοῦ φεπιπιᾶφ. Τί ἑρηζιδ 
Σὺν. ΧΧΧΥΤΙ, )η. ϑαγάαπι νοοοῖ. δ. ἀϊοῖα δβῖ' ἃ ϑασζάϊδυσ, 
1,γάξαα υτῦς, δὲ ρῥτίτουπι ἐηγδηῖα. Ζαρέάεπι γεύσει 6886, ΘΧ 
Βοῦδτ. γοοο 9 Ν ἔδο:]9 οοἹ]Ἱρὶ ροῖθδὶ, δ ἀγα. ΘΝ, γωδοϑοογθ. 
Ο) 214. Εχοά, ΧΧΥΠ, 17. 18ἢ, 8 Ῥῷρ. γωδογο. Αἀάδ ἤέαον. 
:ῦ. ΧΥῚ. Ονὲρς. ο. δ. Λπ, }γνοριιδ. Ἑπκοα, ΧΧΥΊΤΗ, 17. 
ΧΧΧΙ͂Χ, 8. ΕΖδο.. ΧΧΥΠΙΠ, κ5. -- νη, πιοηέία. Ῥτον, ΧΧΥ͂, 
13. -- ΠΌ3, ἀγρεπέμπι.. Ῥτον. ΧΧΥ͂, 11. ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίῳ, 
ἴῃ ἸΩΟῺ}1}} ὁχ ϑαγϊο, δὲ οὐ οὐαὶ ἱπαυτὶθαδ δυγοὶδ σάρδιον 
πολυτελὲς δέδεται, ϑατᾶα ταδριὶ ῥτοῖὶ! ΔΠ]Π!ρδῖυγ, Ὦ, 6. ἰηδοσῖ- 
ἴωτ, ϑοὲὰ υἱάοίων 1δὲ σάρδιον Ρ6Σ οοιηρϑηάϊ μη δουὶδαηλ 6 γοοΘ 
ἀργυρίον οτῖιπι δο ροδίϊυπι 6686 ἃ ᾿ἰδτατίο, ἀδθοθρίο 1}10 86.- 
φυδπεὶ οουηπιδῖθ, υδὶ νοχ σάρϑιος οοουττίξ, -- Κη, φαγάοηγκα. 
41]. Ἑχοὰ. ΧΧΧΥ͂, 8. Οομξ. δυναμπέμηι ἀ6 Κ᾽ δεέέέ, ϑαοογά, 
Ἡεὖν. Δ}. ΤΙ. ο. ὃ, 6. άγ8. ». δοά. Ἡείονέ ττ. 6 φοπεπιὶς ἀμοαδ. 
εἰπε δἴο. Ρ. 1. 864. οὲ δοολανεξ Ηϊίφγος. Το. 11. Ρ. 560. ΄ 

ΣΑῬΔΊΟΣ, κἄϊοοι. ϑαγαϊίμδ. τολ, ϑδαγαοηγα. Ἑχοά, 
ΧΧΧΝ, 8. λίθους σαρδίουρ. ᾿ 

Σ4Ρ40 ΝΎΞ, δϑαγάοηγα, σόα αὐῇ,ἰδ ϑαγάαθ 6. ϑαγ 
ὅὲο δὲ οπγελὲ, φιεαγπε δέξαπι οοἶογθδ πιέδοσέ. τῶ. “4. Οδμ. 
ΧΗ, 2. Οοοῦ, ῥιὲηὲἢξ Η. Ν. 110. ΧΧΧΥΤΠ]. ὁ. 12. 

ΣΑΡΔΟΝΎΥ ΧΙΟΝ, ἰᾶάοιι αὐυοὰ σαρδόνυξ, ποπιθη ρ6π|1- 
δα. Γ5Π Ὁ. ϑολοίδογ, ν6] ροῖϊι8 7πο. 7πέ. ον. ΧΧΥΤΙΗ͂, 16. 
ὍΌ1 ἴῃ ἴσχῖυ ὄνυξ Ιορίτυτ, ιάθηξας ἀυο Ἰάρίἀεα ρτοιλοϑὶ, αυξ 
Οὐγχ οἱ ϑασάοηγχ νοοδτὶ δοϊδηξ, βδυὰ σάτο δῖνο ργοὸ υπᾶ δᾶ- 
ἀδπιπο ρόπιθα δδυϊ: (146 Οὐγηιρέο ον. ἰὰ Οαὲ, ΙΝέοείαθ Ρ.. 
432.), 56 οεΥῖθ ἱπίοσ 86 δοζῦπι Ὡοπΐηᾶ Ὀϑεπιΐπὶα ἔιι1586. 
ψι6 βναμπ. ἂς ἤδεέξε. ϑαασνα. Εἶδόν. Ρ. σϑ3ι. 

ΣΑΡΧΑΙΚΟῚΣ, οαγηϑα, ὙΘ3, σατο. «4). ἢ Ῥατ, ΧΧΧΙ͂Ι, 8. 
Σ.ἉἍΡΚΙΝΟΣ, ἰάςαι. ΝΕ 2 Ῥατ. ΧΧΧΙ͂Ι, 8. Ἐζϑοῖι.. ΧΙ, 

190. ΧΧΧΥ͂Ι, 26. γὶὰδ οἱ Αάάϊι. Ἐδιμ. ΧΙΥ͂, 10. βασιλέα σαρ-Ὁ 
πίνων, δὲ ἴδηδει 1000 σαρκένων τοροποπάυπι εεῖ σάρκενον. μὲν. 
τόσοη, οαγπαίοπι 866 σαγηειη. [6 140}15 ἰδὲ δοπιο δεῖ, ϑὲῖτσ, 
ΧΥΤΙΙ, )3. 860. Οοπιρὶ. οὐαῖϑϑ Ὠοιΐμοδ ᾿πἀδ ἃ ἴδποτα δοίδῖθ 
Ῥτοηΐ δὶ δὰ νἱιϊοδιϊδῖοπ), καὶ οὐκ ἴσχυσαν τὰς καρδίας αὐτῶν 
ἀντὶ λεθίνων ποιῆσαι σαρκίνας, οἷ εἰδὲ τοϊξοῖ! θα νδ]θηὶ σηὲ-ῦ 
πεόπι δα τη ΟΟὨ Δ ΟΘηι ΕΓρᾶ ΡΙδϑοορίδ ἀϊνἱηδ τυΐδτθ ἴῃ οὖὗ- 
ϑαφιυξοκισς; δὲ πιοτέβογεπι. Καρδία σαρλίνη ἢ. 1. οἱ τὐρυϊιογ, σὲ 
Φεὲ αηΐπιμα πιοέξέ6, ἐγαοίαδὲδἑα, φωὶ ξαοέζδ πιονοίμγ, μὲ οὐδαϊξαξ᾽ 
ϑιεαοοαρέξε εἰὐμέηξε. γλὰδ δΌΡτα δ. λίϑενος. 



«ΒΝ 

τὰ ΣΑΡΚΟΦΑΤΈΩ -- ΣΑ͂ῬΣ 

ἘΣΜΡΧΟΦΑΓΈ Ὡ,, οαγηόπὶ δα, σαν ψθ8οον. 4 Νῖδοσ. 
Ψ, 26. Φίοαον. δὲο. Ἵ, 30. σαρχοφαγοῦσι σάρκας. Ῥλέϊοχον. 

- Οἷοδ8. σαρκοφαγῶ, ἐχοαγπίοο. ὑδι υὐδ 
ἘΣΑΡΚΟΦΑΓΊΙΑ͂, ὀαγπέμπει 655. 4 Νῖίαοο. Ὗ, ν, 14. 

διάκο: σαρκοᾳαγέα, ἡ κρεωφαγία. Ἴπ 8εηποπέθιδ δὐδυοίτος 
Ἰοουβ 6 ὥεαπιαδοῖο. Αἀϊεοοιίνυπι σαρκοφάγος Ἰορϊευν ᾿π δέγπιοί, 
Ουάέξαπο άνγά, 44. . 

ΣΑ͂ῬΞ, εαγο, οονρῶδ. ἴῖ, απίπιαΐ, ἤοπιο, ἄοπιο 607- 
γμρέμδ, ὑϊέξοϑτεδ, ἐπιδεσείέξα, ᾿δτίαταη ἔρδα νἐέξἑοϑέέας, δροδοὶδῖϊπὶ 
ζἰδέαο νεπεγθα, ἮυΩΉᾺ, ἐπ 4μο. ϑγπιπι, ἴο0. ΧΧΧΙΧ, 80. σάρ-- 
“ἔς τετρωμένων, ἌοδτΏ68 8688}: οσδάδνοτα οοοΐϊδοτιαι, Γ,Θρὶς 3, 
δῖ Δἰτ6τῖ5 ἰτϑυβροβιεῖβ “νυ. - Ἢν, ωσ. 72π0. Τὸν. ΧΥ ΤΙ, 
5. Νοὺ πι8]6 4ποδᾶ δϑηβιπ. - ἶσ8. Οδῃ. ΥἹΙ, 5. διὰ τὸ 
εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἰἄεο αυοὰ σδγη 65 5ΐπῆ, δ. 6. νἑέξοδὲ, δον. 
γερέξ εἐ αὐ τπαΐα ργοοέδνοο. ᾽ιά6 δὲ Ῥδβα]πι. ΓΟΧΧΥΊΙΙ, 44. ϑέο 
εἰ ἀρυὰ ρεπιῖ]65 πο ΡΪδπο ἱπδαδίαπι δὲ σόοοο σὰρὲ ἀ6 Βο- 
ΣΧ Ώ 6 ρξέΐοδο, δὲ φιμὲ 86 δϑάᾶπα γαέδοπο ἀμοὲηον ραξξέων, ἈΒΌΤρϑτοα. 
Ἐμνὶρίαεε Ἐϊδοέν, ν. 587. αἱ δὲ σάρκες αἱ κεναὶ ᾳρενῶν αγάλ-- 

, ματ᾽ ἀγορᾶς εἰσίν. 810 κρέας Ῥτο λοπιέπδ σιΐοδο δα τὶ ρτοθανὶς 
, Ο αδαμδοηιδ ἴθ “«ἀγίθέορῆ. Ἐφιιὲδ. γ. 410. Ὑιά6 Ζαπιρέωπι ἴα 
Ἰοὶ. 111, 6. ρ. 669. οἱ 2.65. Ν. Τ. 5. ἃ. ν. Ἀδιΐοποδ δυΐθηι, ΟἿΣ 
δρυὰ δοιιρίοσεβ δδοσοβ υὙἱἹοδῖδϑ δὲ ὑγοοθνιϊαδ δα τ)8]8 δᾶ 
νοοῦ διρηϊβοοίυτ, οἀϊδδοσπηξ διιοίοτος Ἰαπδιὶ 7 οὐῆο δὰ ΤοΟἈ. 
1, ο. Ρ. ὅχ5. σεῃ. ΥΙ, 12. κατέφϑειρε πᾶσα σὰρξ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, 
οοτειριὶῖ Οπιη 8 οᾶτο, ἢ. 6. λοπιο, νἱΐδπι δυδηι.. Ὗὶάε δὲ γ. 17. “ 

,ἴε8. ΧΙ, 5. γ. Ἐ6ε6ἢ. ΧΧ, 48. ’ 106]. 11, 8. Ζδοδ. 11, χ5.. 
ϑὲο ρΡαβδϑίπι ῃ Ν ΤΊ Ὑιὰθ Ζογδεἑὲ Ῥλέϊοὶ. ϑαον. ο. 4. Ρ. 1.5. 84. 
510 δεῖδηι 51:0 γ}18 σοσθαι θ0 80η88 υδϑυγρανὶε ἀρυὰ Οὐεπιδιέοπι 
«4265. 10. Ὑ. ϑινοπιαέ. Ρ. θο01. ὕὍτη. ΥἹ, 17. καταφϑεῖραν πᾶ- 
σαν σάρκα, ἐν ἢ ἐστὲ πνεῦμα ζωῆς. αἰ ρότάαπι οπιπο ἀπέπιαΐ, 
1ῃ Εἰ δδὶ δρίτιῖαδ νἱῖδθ. 146 εἐ σοη. ὙΠ], 16. 16. 21. ΕΗ, 
27. 1Χ,11. Ρ6. ΟΧΧΧΥ, 45. σε. ΧΧΙΧ, 14, ἐκ τῶν ὀστῶν 

- μου καὶ ἐκ τῆς σαρκὸς μου εἶ σὺ, δχ οδδὶ 8 τοοὶδ οἴ δχ σᾶτῃθ 
χηδᾶ εδ ἴυ, ἢ. 6. εχ οορηαέξξοπθπηδα 68, 868 σοηιδαηρΐηδιεθ 
"πθῦ8. 6. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 26. ὅτ, ἀδελφὸς ἡμῶν καὶ σὰρξ ἡμῶν 
ἐστὶν, 4υϊᾶ ἔταϊοσ ποβῖοσ δὲ οασὸ ποβῖγᾶ, ἢ. 6. σοπβαηβ μηδ 
ὨΟΒΙ͂ΟΣ 68ῖ, Ὑ1άο οἵ 2 ὅδ Ὗ, 1. ΧΙΧ, 12. 15. οἕ οοῃ, Άοα,. 
ΧΙ, 4. τά.. 2 Ἀδερ. ΙΝ, 54. διεϑερμάνϑη ἡ σὰρξ τοῦ παιδαρίου, 
Δ] οβοθαῖ δογρώδ Ῥυοεὶ. ΥὙ1άο δὲ 2 ὅπ. ΨΙ, ὅ0ο. δ. ΧΥ͂, 9. 
ΧΧΧΥΙΙ, ὅ. 7. εἴ οοπξ. Οο0]058. [Π| δ. ῬΆΠΙΡΡ.Ι, 24. 4. ἘΡὮ. 

᾿ ὝὟἪ, 29. 1 Ροῖσ, ΙΡ, 6. εἰ Κογϑεϊὲ ῬΑμοὶ. ϑαον. οαρ. 4. Ἀ. 126. 
δο 7ασοῦδ. ἴῃ Α“πέλοὶ, Ον. Του. Χ. γΡ. 108. 6. ΤΥΥ͂, 4, τί ποι» 
σευ μοι σάρξ; ηυἱὰ ξαοῖοῖ πὶ σατο, ἢ. 6. ἄοπιο ὁπιδοοξέέῥδ ἢ 
Οομξ, 8ϊν. ΧΧΥΙΠ, 8. Ἐθοῦ. ΧΧΧΗ͂, 5. δώσω τος σάρκας 
σου ἐπὶ τὰ ὄρη, ἀδΔΟ οατπο8 ἔυδϑ ΒΌΡΟΥ ποὨἴθ8 8. σάγαθηι πὶ 
Ῥδὶ πιοιῖεϑ ἀΐϑρογρδηι. [πῃ Οἴἶοοό5. 2.88. ἐπ Ἐκοοῖν, Ἰερίϊαν καὲ 
δωσω τὰς σάρκας ἐπὶ τὼ ὅρη, α ὀχροπίτυσ : καὶ πληρώσω τὰ 

7 " 
τ: 2 
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ϑέλημα σου ἐπὶ τοὺς βουνούς σου. Ἐκδοῖ. ΧΧΤΙΠ, 20. ὧν ἐς ὄνων 
αἱ σάρκες αὐτῶν, δὶ σάρκες εϑῖ ἱ, ᾳ. αἰδοῖα, αἰ ἀρυὰ Τίορ. 
]αεγέ, ΤΥ, το. κρέας μέγα. “ Ὑ25 : 5 Ομ δ]ά. Ὁ δῃ, 1Π,.11, 
ἹΝ, 9. ΥἹΙ], 5. - ἔν, αο δὲ. Μιοῖ. 1,5. ὡς σάρκας. 1,666- 
ταῦξ “5, πδῆν δε σαγηόπὶ ποῖα, οἰΐδηι ἴῃ Βοο ἦρδθο σδτεῖ: 
10. 1,δοεῖο μδθο ργδείετδηα νἱάδϑίωσ. ϑϑαυΐίοσ δηΐαν 053 
... Ὑίάδ Οσαρρεϊὲ Ογέξ. ϑαογ. Ρ. θ32. Βωρέογξο ἴῃ Αἰπεξονὶξ, 
Ρ. 6γ6. ΙΧΧ σάρκας ἀ6 δὺο αὐάίάΐδδα νἱάοπευτ, ἀοξεοξιαι 
δεπϊοπῖλαο ἱπιρετέδοϊδα οὲ οἰ] ριΐσαθ δΌρΡ]οπαϊ οαὔδα. -- Σὺν 
δον. Ῥα. ΧΧΥΙΙ, . - τοῦ, οἰδωμδ. ϑορβοη. ἴ, 17. - 52, 
αἰδεξγεοέέοποα, ἀδοίάμα. ὅγπιπι. οἱ ΤΙΟΧΧ ΤοΡ. ΧΙ], 1ά. σάρκερ. 
- ΔΒ, ἐτραηάο. ΝΙιοΝ. 1Π|, 8, Ἑοτῖο Ἰορογαως Ὑ575. τὰ 8 ὲ6-- 

᾿ ὄζως Ττοπιπιΐμπι βϑουίυδ. ϑοὰ νἱᾶθ βυρτα 8. σ. ἼὩΜ5, - μι. 
Ῥεδῖωα. ΧΧΙῚ, λδ. ΕΥΧΧΥ͂ΙΙ, 51. Μίοδ. ΠΙ, 2. 5. - "μίυ, 

᾿ς φφοθαῖο, Ῥτο Ὁ. Τἀεοά. Ἦσοδ. ΙΧ, 12, 1,δροζαπς γ: 5. γιὰ δὰ 
».1, Αδοπεϊαμοοπέιπι. - ἴνω, οαηξέσιρπ, Ῥϑ. ἸΧΧΥΨΤΙΙ, 7. 
Ηἰὶος ηθοᾳῃο Ἰοροταηὶ "05 ἐχ βεηίϑηϊα ὐαρροϊὲ. δοὰ Βιωκέογ- 
με ἴὰ ΑἸ πεξογίέ. Ρ. θ τ. ὁολῖτα βίαταιϊ, 608 τϑα ἀ  41556 ΦΘΌΒΏΠι, 
4ι6πὶ δὲ δῖ οοποοροσδηῖϊ, δὲ σογΡΆ ρτδᾶθοᾶ ὴ σάρξ μου δοοπ τη 
οτάξηοια νϑεθόταπι ροιῖίυδ, ἢ Θθτ, Ἰ8ἢ τοδρφιάδσα. - ἼΞΩ, πσιϑγν 
οεια οοπάμοο, Ῥτον. ΧΧΥῚ, 20. πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων. 1,Ἔροτυὰς, 
73, δὲ σὰρξ ἀφρόνῳν 68ῖ ἴ. 4. ἄφρονες, υἱ 4 Οοτ. ΥἹΙΙ, 5. ἡ 
σάρξ δῶν - . ἀμ θην - ιοριτον ρῥγδοῖογθδ' ᾿ὕχδοι. ΧΧΙ, 7. 
Ὑδὶ᾽ σὰρξ πᾶσα Ἠοπ ςβὲ ἴπ ἰοχῖα ΒΘθε., δὰ ἔοσῖο δχ ρ᾽ οϑδβοιιδῖθ 
ἡτορδῖξ. ϑ8:τ. ΧΙ, 17. σὰρξ, απὲπιαί, δὶς. ΧΙΥ͂, 10. γενεὰὼ 
εαρκὸς καὶ αἵματος ν. Ἀ. 84. ροπεοετδιῖο λοπιέπωπι, Οομπξ. Κογοξὲς 
Ῥἀϊδοά. ϑαον. ο. ά. Ρ. 124. βοηι. οἵ ἀποίΐοταο οἰϊδῖος Ζἤοζῆο 
δὰ Νίδιι, ΧΥ͂Ι, 17. Ρ. 282. ο δὰ ; Οος. ΧΥ͂, δο. Ρ. 655. φε4ι. 
8... ΧΧΠΙ, 25. σώμα σαρκὸς, οοτρυϑ νῥέοδὲβ ομρέαϊἑαξέδι (Ὠ. 
]. δοογέαέέοηδ) αἰθαϊξξιαπι. 

ΣΑΡΣΕΡΩ"Θ. Νιάο ἴα Σερσερώϑ. ᾿ 
ἌΣΑΡΩΝ. Ἐπὶ 'ρδὰ νὸς μϑῦσ. 711:, ϑάσοπ, ὩὨοπιθῃ ρτος- 

Ῥτῖτιπι τορί θη 8 δι ροδῖσί8 ρθοιοϑίβϑίτα6. «4). [68. ΓΧΥ͂, 0. 
ΣΑΊΤΑ'Ν. Ἐπὶ 'ρβὰ νοκ Βθρσχαΐοα 0}, σανογδαγέμδ. ἃ 

- 

Ἀθρ. ΧΙ, 14. χ5. 5. ὩδῚ ἀ6 λοπιέπέδιο ἀδατραῖαν. “4. ΝΌτΩ. 
ΧΧΙΗ͂,, 22. ἴοῦ". 1,6. δὰ φυδπὶ Ἰοουπα νἱᾶὰθ δολω(έοπδεξ Οοπν- 
πιθηξ. Ῥ. 1δ. 7ηοονγέ. ἃ ϑϑιη. ΧΙΧ, 25, Ποἰϊσωξ Ζαομ, 1{]1, 1. 
1 ὅϑ8πι. ΧΧΙΧ, 4, 2.65. Ογνιὲ 5. Βγοπι. σατῶν, ἀντικείμενος. 

ΣΑΤΑΝΑ͂Σ, ϑαέξαπαβ, ερέγέδμο ἐξα πιαϊέσπα. δὲς. ΧΧΙ, 
40. ἐν τῷ καταρᾶσϑαι ἀσεβὴ τὸν σατανᾶν. 

ΣΑΤΟΝ, δαέωπι, πιθηδεγα ρδταΐοα, εἴ φυΐϊάεπι αγέαο. 
γα, πο. “14. ὅγπιπι. Ο6η. ΧΥ͂ ΠῚ, 6. (αδὲ ρῥτο ερέα μέτρα 
σεμιδάλεως “442: δὲ ϑγπιπι. τρία σάτα Βαδοῖ.) οὲ “φω. κι ὅδῃι. 
ΧΧΥ, 18. σᾶτα. οπξ. ΜΗ. ΧΙΠ, 58. - ΠΌΝΟΣ, ἐπ πιδη- 
δι: . «ἴψι:. ϑὅγπιπι. 1ε5. ΧΧΥΤΙ, 8. ἐν σάτῳ σάτον. ἤεεγοῖ. σά. 
τον, σετεκὸν μέτρον. Ἰάθαι (ροβὲ ν. ΣΣαυχρον): Σάτων (80Γ. αα- 

τ0}}} μόδιος γέμων ἤγουν ἐν ἥμισυ μόδιον ᾿παλικόν. ϑιεξἶαδ οΧ 

{ 
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εἰδή δ ξιο κὸ Κιὐσεσνὲ: Σάτον, μέτρον ᾿Ἑβραϊκον. δηλοῖ δὲ μὸ- 
διον ὑπερπληρωμένον, ὡς εἶναι μόδιον ἕνα καὶ ἥμεσυν. Ἠΐγοηγ- 
γηα ὧπ ἸΝίδιι. 1]. ο. ϑαέιπε ξέπιδ 6δέ πη δγαδ ἑμχία ΠΟΤΘΗΣ 
}αϊαεεέέπαε ργονέποξαδ, τπὶ σὲ αἐπιέάέξεπε σαρέδπδ πιοαΐξεεπε, 
Οοπξ. θ᾽ αδέγιεπε ἀδ πισπδιν. ἀοῦγ. σδρ. 4. 

ΣΑΤΡΗΠΕΙ! 4, ρναοίσοέμγα, ργονέπεοέα., ομιὲ ̓ Ργαοοεῖ 
δαίγαρα. ὉΩ252γ0 Ῥίασ. δαίγωραες, ἴοο. ΧΙΠΙ, 3. Τυά. 1Π, 5. αὶ 
58:.. ΥἹ, 4. 1,8. 2ηο. Τυά, ΧΥ͂Ι, κιὅ. γιάο οἱ ὅ Ἐπάε. 1Π, 3. 
2 Μαοο. ΤΧ, 25. δωέσαδι: σατραπεία, ἐπαρχία. 1.5. τες 
3,8. Βγεπι. σατραπέαις (ετῖ. σατραπείαις)» ἐπαρχέαες.: Οοἱξ, 
“Βγίσσδοπέμπι εἷδ γορηο. “σέ ἔεγα. Ἰιν. 1. ᾧ, 168. ρῥ. 234. 

ΣΗΤΡΑ ΠΗ͂Σ. δαίγαρα, ρμνγονέποέαθ ργασίδοέμε, Ῥτο- 
το : ῥγονίποΐαο ενγδέσαϑ νοὶ] βαγίλίοαο ργαείεοεμδ. Ὑιὰ. Σωἐ- 

ζογὲ 4 7͵δοοὶὶ. ϑαον.11Ὁ. [1. “ἀρ. 19. 525 Ὑτώγε ΟΠ 4] 4. ρας. Ὠ δα. 
11, 8. ΝΊ, τι..2. 4. γ. θλδη. 1], ἃ. 860. ΟἌΛέδε. - ΠΣ, β᾽Ὸ- 
νἑποία. Ἐἰ.ἢ. Ι, 3. ΨΠΠ, 9. ΙΧ, Ζ ϑεὰ πὰ οπιπΐδιιδ Πὲδ Ἰοοΐς, 
οετῖθ ἴπ ῬὈσΐπιο 1000 σατράπης ἴπ σατραπεία πιαϊατιάνμι νἱἀ6- 
ἴατ. - 528, ἴπ Ρ]ατ. ομ8]14. ξρ2λ0. Ὁ δι. ΠῚ, 48. - ἔϑοϑὴο γἱυξ, 
Βερτ, Τυᾶ. ΧΥ͂Γ, 8.19. 28. 5:1. 88πι. Υ͂, 8. ι1. - πη, ῥγαϑ- 

᾿ 7 οιμα, ργέποερβ. ι Ἀδρ. Χ, 16. ΧΧ, “4. ἃ Ῥεῖ. ΙΧ, 14. - 
ΕΠ }7, ΡΥίπεῖρσδ. Ἰαᾷ. Υ, δ. « ὙΣ. 1. ὅδ. ΧΧΙΧ, 4. 4͵. 9. 
ΤΥ εἰ. σατράπαις, ἀρχηγοὶ ᾿ στρατηλάται. Περσικὴ δὲ ἢ λέξερ: 
,: Ονεἐ 39,8. Βγεπι. σατράπας, ἀρχηγοὶ παρὰ Πέρσαϑ Οοιν, 
Βνιίϑϑογέμπι, 6 κόρη. εγδάγιπι 118. τς . 16δ. ". 111. οἵ είαπ» 
ἄμπι 22ὲ6ς. Μέδο. Ῥ. ἘΠ. ν. 2522. δ64ᾳ. 

"ΣΑ͂ΤΤΙΝ. ἴρδα νοχ Βορεδῖοδ νῷ, διρείπι, ποπιδα 
Ῥτορτίῃμι, ἴοβ. ΠῚ, ᾿ι. ρτὸ 400 Σαετεὶν Νεν. ΧΧΡν, 1. 00]. 

ΠΧ ΧΧΙΠ, 4ρ. 1.65. 5. Οοέαέσιολέ : Σατεὶν, τόπος οὕτως καλούς 
μένος. ριγοῖ. σατεὶν, ὄνομα τόπου. ᾿ 

ΣΑΓΊΤΩ, οπότο, ὁημ8 ἔπιροπο. ὅπο. Ἵ ὅ8ῃι. ΧΥΙ, Σ 
᾿σεσαγμένοι, ἐπδίγαέξγ, δὶ ἈΠΕ ἴπ τάχα μθθτ. σϑϑροπάοῖ, 
᾿Ο΄οδ8. ἔξεεξ. δ ιαδό. σεσαγμένος, δαρὶπαέμδ. Τιορα: ᾿αϑπεδεμει 
Οομξ ϑαϊπιαοέμπε ἴῃ ΤΊ. Ἐορέδοιπι ρ. 554. 

ΣΑΥΡΑ͂, ἐδαοεγέα, ἰαοογέμδ, δορροιδὲθ ρ'ϑη8. ὉΘπν. ἤω 
γιαχ, ἰασογέαο νδηθηαέαθ “ρϑοΐεε. Ἰγὲν. ΧΙ, ὅο. Ἡεεγοῆ. σαῦρα, 
τὸ ἑρπετὸν ζῶον. ϑωέααδε Σαῦρα καὶ σαῦρος. ἑρπυστικὸν ὥδονι 

Σαύρῳ δὲ λοιπὸν ἐμφερὴς ἐγίνετο. ᾿ 
᾿Ερπυστικὸν δὲ τοῦτο τὸ ζωων γένος, 
Ὃν εἰ τέμου τις καὶ διασπάσαι μέσον, 
ἽἝλκει μὲν αὐτοῦ σὺν πλόνῳ τὰ ἐμήματαὶ 
Συνέρχέταε δὲ καὶ πάλιν τὰ λείψανα. 

δαῦτο Ἰασοῖῖο νατὸ ἀθίποθρϑβ δἰ πι}}15 δνδδίξ. Ουοὰ ἐδερόπξτα 
- βέμυβ εἷ αυἱδ ἀϊδαοοοῖ οἱ πιοδίυπι ἀϊντἀαῖ, γαῖ δὰ8 οὐπε 

. δἰσερίια δαρπιεηΐα, τ] 4] 6641 δ᾽ὰ.8 Τυγθαπι σοΘαπῖ, 
ΣΑΦΗ͂Σ, πιαηϊσδεμα, ᾿ρεγερέομμβ, οἰαγιεδ, φφϑγιεδι 

123 ρᾶσξ, ΝΙρδ, ἃ 122) ἤγπιμδ, φογίμφ. θαι, ΧΙ, χά. δθο.. 
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θτζοπ. θα. ΥΙΙ, 22. ϑαδδηη, ν, 48. τὸ σαφὲς» »ογμπὶ, α ἸΝίασοι 
ΧΙΙ, άἅο. Ζοχ, Ογνεὲ 18. Βγεπι. σαφὲς, φανερὸν, γνώριμον, - 
ἀσφαλές. ; 
᾿ ΣΑΦΩΘ. Ἐπὲ 'ἴρθὰ γοχ ᾿ιϑῦσ, θυ ρον, 2 584: ΧΥ ΤΠ, 

20. Τπᾶ6 Οἰοξ6. ἐπ Ζϊδ. α ἤσρωπι: Σαφωϑ' βοῶν, γάλα βοὼν. 
ϑ5 δαῖτα αἰδιϊμοῖο Ἰορθηάμσπι ρτο γαλαβοων; 4υοᾶ 6χ οοἀΐοθ 
ε80 οὐξάϊε Σ᾽ αδνέοξωδ, τι Οοά. 115. Βαγοσο. ρεὸ Σαφαδ' βοῶν" 
τοδ 6 Ἰορίτην Σαβοὺς, Ῥατῖῖον δυῖθπι ἐχροιίϊως βοῶν γάλα. 

ΣΑΦΩΟΩ͂Σ, πιαηέξοφέδ, ρμογερέσιθ, οἷαγθ, οογέθ. “2 ῬΙΒς 
ἀροίαγο. Τ)εαι. ΧΧΥ͂ΙΙ, 8. ἬδΔΡ. 11, 2. -- 1153 Ρᾶγ", ΝΊΡΕ. 17}, 
ἥγπιεπε, σογέωπι. Ὦδϑυϊ, ΧΙΠῚ, ιά, Φλανογίπμθ: σαφώς» ἀλη» 
θῶς, εὐκόλως, φανερῶς. Ῥτο νέγδ Ἰερίτυς 5 Νίδοο. ΤΥ, 9. 
συνέβη σαφῶς αὐτὸν περὶ τούτου πεεισϑῆναι. Ζιμοέαπ. ϑαίέαξ, 
Τ. ΠΙ Ρ. 515. ἐδήλωσεν τοῦτο σαφῶς. ᾿ Μϑδέσηγε. αΐϊο. Τ. Υ. 
Ῥ- 45δο. εἀ. Πεδξ. σαφῶς εἰδώς. 

ΣΑΧΩΝ, νοχ οοττυρῖα ὁχΣ Ηδδτ. Ὁ9, 4886 ἐπέσῥἠθοέμπ 
εἰρηϊβοαῖ. Ἐμἀγ. Ψ]1Π, 18. 

ΣΑ͂, νοὶ ἰαχία ΑἹ, ΣΖΘΩ ΠΝ. Τρὲδ νοχ μοῦσ. ηἸμῳ, ἐω- 
πρρέξ8. Τότοῖα. ΧΕΥΙ, 7. Ησο ρῬεογῖποι ἔοτιδ856 Ρ]ο88 .7)- 

“γολξὲ: Σαως., ἥλιος. Βαβυλώνιοι. οχ νὰ Ῥοκδῖοθ τ 7,8, 

40ο ποπιῖηδ δοέογν ἀρ ρα) δηῖ. Ὑι146 ᾿οῤαπμ, Ἴοαι. 1. 2 ε. 
ὙΠ]. Ρ. 228. Αἀάθ Ῥὶμέανολ. ἀ6 26. οἱ Οεἐγεαϊο Ρ- 88γ. Β. 4αΐ 
τορίῃδπι 4 πη ἄδπῃ ΘΟπηπιθπιοζαῖ, Δ} 1ΐ8 ᾿Δσεάρτην, 81118. Σάωσιν 
ἀϊοΐδση. ἃ ; 

ΣΒΕ ΝΝΎΜΠΙ, ἐκέϊπρωο, δοπιρδδοο, ϑεο. ἢΜ, ἰάθηι, 
10}. ΧΥΊΠ, δ. 6. ΧΧΙ, 17. Ῥτον. ΧΠ], 9. δὲ δἰ λδὶ, -- »Ὅ52 
ἩΙΡΏ. αδργέπιο. Τοῦ. ΧΕ,, γ. ὑπερήφανον δὲ σβέσον, δ ροτθυτα 
δυΐδιηη ΦΟΙΡΕ806. -- 33, θαϑέϊποιδθ διῶπθ. ον. ΨΙ, 12. χὅ. 
2 ὅπ. ΧΙΥ͂, γη. ΧΧΙῚ, 17. δῖ δι ἱδὲ βαορίυβ, ὩῬαν. ΧΧΧΙΨ, χδ. 
καὶ οὐ σβεσϑήσεται, 50. ὃ ϑυμός μὸν. οπιογεα ἀποαυο σβέσαε 
χόλον ἀϊχῖτ, δὲ Οἱσονο 48 ΙΝαέ. 7εον. Ἰὶθ. ΤΊ. 6. 59. γδϑέξη σηε6 7 Φ 
ἱγαομπαταϑ. Αἀάε “ἴζι. ϑγπῆπ. αὶ ὅ8δαν 11, 5, - "185. δωόέρο. 
ϑγπιπι. Ῥτον. ΧΧΙ, τά, ϑεοουπάυπι Οαρρείδιων ἐπ Ογὲξ. 8. Ὁ. 
830. Ἰορῖς 55» ἔωξ, 16]. 86ἀ δεΐαπι Ἡ Ρταοῖ αυΐάαηι [π|ξ, Π82 
δοϊίοη δα ϑοέπρμοηαὲ Θχροπαῃῖ, ὑἰ ἀοσοϊς θμμαέογξιος ἴπι “1π. 

ἐἱογξέέοα Ρ. δοά. Οπαϊας ΜΡ, οαέίηρμΐέ, ΑτδΡ.ις «ἦἕξξΞ9 ουμὰ 

Δοοθβ, δ δοὶέ ἔγαπε, 1..6. οογέγα ἐγαπι, βἶνθ αὐ “εὐἰαπάαπι, 
Ρίαεαπάαπει ἔγαπα, Οδεῖοταπι σβεννύειν Ὦ. 1. Ἀοῖδῖ πεπι ἔπιρο-- 
ΠΩΤΘ 8. ἔχοονδ. - ΜΒῈ (ἘΠ ΡτΟ 5) ΝΙΡΝ. ἃ 523, ρεγομέϊογ. Τοῦ, 

ΟΣ, δ. ὄνομα καὶ κλέος ἐσβεσμένον ἀπὸ γῆς» ποτῖδα ὁὲ ρίοτία 
ἐχέξηοέα ἂς ἴοττα. Οοπξχρμδοτυμξ ἢΝ.52) ομν ἢΔ55, Ὥδπι ΠΠ5 68: 
δχδέξησιογο, σβέσαι. - 9Ὸ5 οοπῖγ. δ »Ὼ 4 ΝΙΡΒ. ἃ γῆν 60Π11- 
σποίζογ. 10}. ΕΥ̓͂, το. γαυρίαμα δὲ δρακόνεων ἐσβέσϑη » ἰπδο]θῃ- 
τἴ4 δαῖθηι ἀγαοόπιαι σϑίαέα 681. 80. πιεξα ῥ Βοτῖοα ἱπιοσρτοϊδιυς 
ἐδὶ, 4086 46 αδηξέδιες ἰδογιπι ὁχοιδεὶσ ἀπ τέχτα δοῦσ. Ἰοραῃ- 

“ , Ὰ 
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ἔτ. .- Ὁ58 » σοπιρίοαο, ἴτ. ρεγομέζο. ἴον. ΧΧΧΤΥΥ͂, 48. ἔεβεσε 
δὲ ἀσεβεῖς, οοπιρθεοιέε δυῖδαι ἱπιρίοα. - ὩΣ ὁ. ρεέγεεεο. Ῥτον. 
Χ, 8. ὄνομα δὲ ἀσεβῶν σβέννιταε, ποιέει δυΐεπι ἱπιρϊοτοπᾳ 
εαέέπφιξέμγ, δοα: αἰείεέμγ. Ῥεπε ἡθοδὰ δρηδαπι. εεγολ. οβέν- 
φψυται, κατασβέννυται. Ἰάριαι : σβέσαε, παῦσαες, πατασβέσαει. 

ΣΒΕΣΤΊΚΟΙΣ, επεἐποεένιιδ, δαείπσιδπαξ νὲπι παῤοησ, 
αρέμδ αὐ εκέξησμοπάμπε. δαρ. ΧΙΧ, το. ὕδωρ τῆς σβεστικῆς 
δυνάμεως ἐπελανθάνεεο. 

ΣΕΔΥΤΟΤ,, τῷ, τῇ, ἐμὲ ἐρδέμα, ἐξδὲ ἐρδὲ. πο τοξεται- 
ἔς δθο μϑιιδᾶ: - 

ΣΕΑΥΤΟΥ͂ ΓΕΝΟΤ΄, εὠὲ ἐροίμε ο:6. ἢ5ὺ Ὧν, δοπεπο 
4ὲδ σον ἐμῖεπι. 1 Ἀερ. ΧΧΙ, ». 

ΣΕΜΎΤΩΣ,  εἰδὲ ἐροὶ. Ἴ3., ἐπ πιαπι ἐμα. Ἰοτθαι. ΧΙ.ΓΠ, 
9. - "295. Εχοάα. ΧΧΙΠΙ, «1. “ιδέξᾳ. 24. Φοέωξ, ο. ΤἸνγρῆ. 
Ῥ. 172. αὐτῷ. 1ιεοῖῖο σεαυτῷ εἶπα ἀυθίο οτία εβὲ εχ αἰίθγᾷ σιὶ 
αὐτῷ», 4086 ἴα Οοά, Ζζαΐ. τοεροτίτωε. Ἐσοτῖδοβδα ἴδθη ΓΧΧ 
δοι᾿Ρβείϑῃῖ: πρόσεχε σεαυτῷ ἀπ αὐτοῦ. 
᾿ς ἜΝ ΣΕΑΥΤΘϑ, ἐπα ἔρεο. 555. ἐπ σογαϊε ἐμο. ἴον. 

13 .« "ος ᾿ 

ΠΑΡΑ͂ ΣΕΑΥΤΩΣζ, αρμα ἐθ ἐρδιπι. τα, ἐδοιεπι. Ῥτον. 
1|,.. - 2), ἔπ οοιδὲδ ἐμῖδ. Ῥεον. ΠΗ, 2. 

ΣΕΑΥΤΗ͂Σ, ἐΐδὲ ἐροὶ, ἔοευν, ἔην, ἐἐδὲέ. Αἴφω. Οδαι. 1, 8. 
- ΠΨΈ23. ἐπ᾿ απέπια ἐμὰ, ἘδΊΆ, 1, 1... 
ΕΝ ΣΕΦΥΤΊΤΉΪ, ἐπ ἐδ ἐρβδα. β8, ἀξο. ον. ΧΧΧΥΙ͂ΙΙ, ει. 
᾿ΣΕΒΑ ΖΟΙ͂Α41, οοἷο, “εμθρον, γϑνεγδογ. Δ, ἐξπιθο, “, 

τοι γε έοβα οοἷο, ὁκ Ατα δῖ 5πιο [α.. “4. οο. Χ, 85. ἐσεβα- 

σϑησαν. ϑῖο δηΐαι ἱπ εχαρίέα Ἰερομπᾶππι ]Ἰοοο υἱιϊοδὲ 
ἐσεβαστησαν. "Ὁ" 

ἘΣΕΒΑΜΑ᾽. Ἰρθὰ νοχ Βδργ. "ρον. 168. ΧΥ͂Ι, 8.. υδὲ 
Ῥνοσορέμδ Ὁ. 240. ἐπιστροφὴ δὲ ἑρμηνευειαι. δἴοογολ, σεβαμὼ, 

ἐπιστροφὴ πονηρά. Ὗ1ά 6» ) εβδοοἰξηρ ἐλ Ργοδαδέδ. μ. “90. 
ΣΕ ΒΑ͂ΣΙΜΑ͂, πμπιοπ, φιοαὶ γοέέμἐο86 σοὐξέμγ, ὅθ. ΧΙΥ͂, 

20. τὸν πρὸ ὀλίγον τιμηϑένεα ἄνθρωπον νῦν σέβασμα ἐλογίσαντο, 
αυΐ ΡῬδυϊο δηῖ υὐ Βοπο Βοποτγωβθδῖιγ, ϑμίῃ Ὠυπσρτο πωπεΐηϑ 
Βαῦθηϊ. Ἴ᾽άο οὲ δϑ8ρ. ΧΥ, 1γ. οἱ Ὥτγβο. ν. 3). οἵ οομῃέ, Δ οἵ, 
ΧΥΙΙ, 25: ἃ Τβεββ. 1], 4. δὲ ΣΖιρα, Ὧ(6 72έε αἂ Αοἱ.]. οσ. Αἀ4ά8 
διωέῤοονὶ Τἦδα. Τ΄ 1. ῥ. 942. ὔ ΩΝ 

ΣΕ ΒΗ͂Ι, 1. 4ᾳ. σέβασμα. ϑαΡ. ΧΥ͂, ι7. σεβημάτων 8560. 
,Αοας. Ὡδὶ 8111 11δτὲ σεβασμάτων Βαθοηῖ, 5816 ΄Ζυοᾳφυσ ἀφοβὲ ἐπ 

᾿ Δι οχίοῖβ σέβησις , ηποἀ Ἰερίτυν δρυμὰ Φέμεαγνολωπι Τ. ΝῊ]. ρ. 
6γ., 5. ἤεοίδξ. ἐπ τν “ Ξ πο σι 
ΣΕ ΒΟΜΙ͂ΑΙ, γνοἰῤρέοδο σοῖο, φόηαγον, εν, ἐΐπιθο. ἴοδ8. 

ΙΝ, 4. ΧΧΗ͂, λά. 10}.1, 9. - Νῆλν νογθᾶ]6. Ιοα. 1, 9. - δι", 
εἕπιον. ἴε6.ὄ ΧΧΙΧ, 18. γιά οἱ 88ρ. ΧΥ, 6, ιδ.  Μίδοο. !, 5. 

ἤεογολ. σέβεσϑαι;, αἰδείσϑαε ᾿ ἔντρέπεσϑαε, προσχυνεῖν, αἷ- 

σχύνεσϑαι. Ιάφαι: σέβηται, λατρεύηται, ἢ αἰδῆταε. 
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ΣΣ΄ Θ. Ιος. ΧΥ͂Ι, γ. τοῖς κατοικοῦσε δὲ σέϑ. Ὑιὶδο πε ἃ 
Ἠεεγράξεεπε 8. ν. σεδὲπ, δο Καἰοξοπαν». Οὐοὲδ. ϑαον. ες 17ε86γ- 
οἶβμο Τ. 1. Οριδο. Τῥϊἑοὐ. Ρ. 401. 

ΣΕ2΄ 1. Ἰρδὰ νοχ Βαῦτ, ἔχ, ἥανδδ, “444. Τλεοά, Ἐπ ΘοὨ, 
ΧΧΧ, 9. ἔν σείμ. Ἡϊογοπγπμεδι δὲ ρογροηθῦμηὲ περοίξ ἑμαέα 
“φεξίαπι εἰ Τλοραοέέονισπι ἐπὶ δὲπι,, φώος ϑγπιπιάολιδ ἐγα δέμας 
ἀδε: ἔοοιϊπδιῖεθ: ποϑ ἐπέμογες (στο. Μοέδοπιέωα. ἀ6 Σ᾽ αὐνίο. 
ἐγέγεπι. ᾿ς ῥῬτὸ ἐπέμογοι Ἰαρὶϊ ἐπ ἐγέονἐδι5) νεγείπιμδ, Ζέα φηΐπε 
αὐ Εὐγαεὲν ἀοοερίπιμε. 7Τἠδοογθέμα ἐν σεὶμ αἷξ στᾶδοῖ Ἰηρθα, 
εἰραϊβοατα ἐν ἐσχυ!. Οὐο νοῖο ἔυμπδεαπιδπῖο, 411} ἀϊδβρίοϊδηξ, 

ΣΕΙΡ.1᾽, φωίξάᾳμία ἐπιρ{ίοαΐν δέ σοπέογῃμοέων, μηδ, 
ἐαφωξιια, έποιδιπι, ἴἴ, ρίσκεγα οαρίϊονγιωτ. Ὁ3Π, ιιέφι, 
του. Υ,, 22. σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ὡμαρτεὼν ἕκαστος σφίγγεται, 
ἰδατι615 διυΐου ρεοοσδίογυμι ϑυοτις Ὁπυβαυ θα 06 οοπϑίγίῃρ1- 
ἴυτ. [τὰ Ζαιιϑαπίαδ ἰῃ “Αἐξῖο. ο. 21. Ρ. 50. σειραῖς περιβαλὸν- 
τὲς τῶν πολεμίων ὁπόσοις καὶ τύχοιὲν τοὺς ἵππους ἀποσερέψαν-. 
φέν, ἀνατρέπουσι τους ἐνσχεϑέντας ταῖς σειραῖς. Ἐπ δμέάαν 
ἂς Ῥατιμβὶδ φυϊδυδάδπι, 410} σεεροφόρον ἀϊοεθαπῖαν: ἤἤάχονται. 
δὲ ἀπὸ τῶν ἵππων σειρὲς ἱμάντων ἑλίσσοντες. πελάσαντες δὲ. 
τοῖς πολεμίοις, ἐφεᾶσε τους ἀπὸ τῶν ἱμάντων βρόχους, ἀποσερέ- 
ψαντές τὲ τοὺς ἵππους ὀπίσω βιαίως ἐλαύνουσι. τοὺς δὲ ἁλόντας 
τοῖς βρόχοις τῇ ῥύμη τοῦ ἵππου ἀποθανόντας ἡ ζώντας ἕλκουσι. 
7ῃ μὶς νοῦ δ, διβογίρῖοσα αυοάδηιν δηἰίᾳιο Ῥγοοῦ] ἄασβρίο ἀ6-᾿ 
ϑαπιῖ15, σεορας οἴΐαηι βρόχους ΔΡρΘΙ]Ατὶ νἱάαπιυθ, 4υδηιδάπιο- 
ἄππι δ 41188 σϑηῃῖαϑδ ἰδ εῖ8 Ο]1πὶ 1.308 6536 ἃ4 οδριοπᾶοβ Πο- 
δῖει,͵ δά 1}}1 ποῖδι ἄλδίσέογμδ. -- ΙΒ ΠΣ ρίυτ, οἑποὶππὲ, Τυά, 
ΧΥ͂Ι, ιθ. ἐὰν ὕὑφάνῃς τὰς. ἑπτὸὼ σεέρας τῆς κεφαλῆς μου σὺν τῷ 
διάσματι, 8 δερίεηι. μίθκιρας ΟΔΡΙ]]οΤΌΙΩ πθοτμπὶ οὕηι ]λοΐο, 
ΡΙεχυδεῖ. Αἱ, ἰυά. ΧΥΙ, λ)ο. σειρὰς Ῥτο βοστρύχους ΒαΡοηῖ, 
εεγοῖ. σεεραὶ, πλέγματα, ἡχέαι, ἡ πλεκτοὲ ἱμαντες. Ὁοπξ, 
“Ῥοέέμσοπι Οποπι, 110. 11. ς. 30. δεξαι. 80. υδὶ σειρὰ τριχῶν ἵ. 4. 
πλοχμὸς. ρίσχρα οἀριοτασι. Οοπ, οὲ Μοπ[γογέμην δὰ 7μα.. 
1. ο. Ὁ. 3860. οὲ ϑδρεποονπι ἂς Ζος. Δεδν, γέξραί, 110. 111. ο. 6.. 
δεοῖ, 1. Ρ. 6οὅ.- - ἘΙΩ Ὁ, νϑοίοα, νίπομέα. ΤΙΧΧ 860. ΠΗ 
Οὐπιρ,. δὰΐϊ μοι 7πο. ἔπι. Ἐποοῖι. ΧΧΧΙ͂Ρ, ἃς. 

ΣΕΜΡΗΝ, ἴπ γὶαυτ. ΣΣΙΡΗΝΕΣ, ϑδίγεμ)γ ϑέγεπϑς,, 
δριιὰ ρῥιοξαποῦ δοιίρίοζεβ πο: ϑ1ὶ πηϑυ!ὶ ροηδ, 8 ῬΒοΘηΐ- 
οὐιπὶ “Ὁ, φαπέξο, ποῖα ἸΔΡΘΏ8, αὐυοά πανίραπίοδ λιγυνῇ 
ϑέλγουσιν αοιδῇ ἢ. 96. δέαπαο οσαπέω ἀδπυμέσοηξ, αὐὶ φαοά, υἱὲ 
ξαθυϊατιιγ, δι γιαϊς οδη 8 τἀ πα 88) σεέρᾷ) οαἴδηδ, διτγδμιηῖ, 
οὲ πὶ πδιέτορὶυπι με] οίιηε, ἰεογοῖ. σεερῆνες, οἱ μὲν ἔξω 
γυναῖκας φασὶ μολῳδούσαρ᾽ ὁ δὲ ᾿Αἰκύλας στρουϑοκαμηλον. 4186 
ψεῖδδ ϑυπιία διπϊ 6 δαρφίῥὶ Μ. Οοπιπιεπε. ἐπι 168. α..18. Ὁ. δδδ, 
Α. Μιάς Οὗδ.. 1 Ἴῥδοοίδ, βείσα. Ν' οἱ. ἸΨ. ρ. 129. δὰ αἰτυά 
φηΐά εἰρηϊδοαπε ΟΥδθοὶβ ἱπῖϊ. Υ, Τὶ Νδὰ ΓΧΧ 2.95 Ὀῖ25, 
Πα τέμδαφ, 166. ΧΙΠ, Δι. Ιδγθαι. 1., 89. ΜΜΙοδ, 1, 8. οἵ 
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γϑῦ, ἴπ ρ]ατ, το, ἀγασοπεα, τον. ΧΧΧ, 20. 165. ΧΧΧΊΝ, τ5. 
ΧΙ, ΠῚ, 20. ποπιῖπο 1110 τοἀάϊδεταπε. 810 δὲ 7π6. Ρε. ΧΙΠΤΗ͂, 
40. ὅγπιπι. ΤΏτγθη. ΤΥ͂, 5, “4. ὅγπιπι. Τλεοά. [66. ΧΊΤΙ; 22: 
εἰ ΧΙ.ΠΙ, 20. Τέοπι ὅγπιηι. Ἰϑτθη. Χ, 22. “4. ὅγπιπι. ΝΙΪΟὮ.. 

Ἴ, 8. εἰ υἴϑη “14ω. Με]. 1, 5. δγπιπιαοΐει8 φίϊδαν Ἰοτεπι. Χ. 
41. πνηου, 4086 νοχ αμαάέξωπι ποῖα, ρὲ σεερήνων ΘΧΡΟΩΣΕ, 
Ουν δὐϊοα Οταεοῖ ἱπέεγρτοῖεβ ΠΡ Ὁ422 δὲ Ἐ3 30 ϑίγθηδϑ ἴῃἴεσο 
ῬΙοῖδιὶ δἰηῖ, ταῖοπδη σρδάστο οομδῖυς βοσλαγέμδ Η ον, Ῥ. ὉΠ 

110. ΨΙ. ο. 8. υὶ εἴἴαπι 11}. 17. ο. 14. Ρ. 218. ᾳφυδεάδαι ἠδ 81- 
τοοΐδυϑ ὁχ Ογνεϊίο αθοτι. Ἐξαυΐάδπι ἀγοὶῖτου, 6085 μὲσ δεερῆναλ 
ἐμτο116χ:886 ανδϑ 4υδδάδηι Οἰδπιοδα8, συ 864. 5101 πηυῖιο τ6- 
δροπᾶάδηϊς, οὖ δαπὶ θυρθοηδ8, ποοΐῃδϑθ, ΟΠΟΟΓΙΟΙ͂ΔΙ;, δ ἼΣΑ 
ἀοᾶυκπίδδα Δ0 29, αυοά σαπρνδ οἵ οἰαπιαγε 5'ραϊβεδῖ, Οοηξ, 
Οαρρεἰιὲ Νοῖὲς. Ογὲξ. Ῥ. γϑ. δολοί, δὰ 1665. ΧΧΧΊΨ, 15. σειρῆνας 
καλεῖ τὰ ἐν νυκεὶ ϑρηνοΐδη φωνὴν ἱέντα τῶν πτηνῶν, μονονουχὲ 
φατολολύζοντα, οἷον ἡ γλαὺξ καὶ τὰ ἐοικότα. Οἰνγδοδέ. δὰ ἴοδ. 
ΧΧΧ, 29. σειρῆνας λέγει φδικοὺς τινὰς ὄρνεϑας, ἀλκυόνας, τ) 
γλαῦκας. ἄμφω γὰρ ϑρηνητικά. ἴαπι 4υῖα ΒΘ δνθβ8 ἴπ Ἰοοὶδ 
80]18 δὖ ἀεβοειῖβ εἰ ἴϑοῖῖ8 ἀἰταῖ 8 ἔεσό Βαδίΐαγθ δοϊοῃΐ; αυδ6 
δἔϊατι δυπὶ βεὰθε δὲ αὐυδδὶ ἀοπιῖο 1} 18 ἀγδοοόπιπι δἰ ξοσγοότιας, 
ξαοϊππι 6δὲ, ὯΣ δἴϊδηι ῬτῸ 322 σεερῆνες Ῥοδαθείαι. Οἶγηι- 
Ῥέοσονιιδ δὰ 1ετ. 1,, 3.0. ἴὰ Οαίεπα ΟΛιοέονὶξ Ρ. ὅρ6. ἴϊᾶ: τὴν 
δὲ τούτων ἐρημίαν σημαίνει διὰ τῶν σειρήνων. ὡς ἀνθρωπο-: 
μόρη ων λοιπὸν δαιμονίων, ἢ καὶ ῳδικῶν ὀρνέων, διὰ τὴν ἐμη- 
μέαν οἰκούντων τυὺς τόπους. ϑαίάαα ἴτι ν. Σειρῆνας) Ῥοδῖ- 
86) ϑίγδιηδϑ πὰ Οτδδοοτιαι ἔα θι}18 πη] ΐογε8 φυδδάδηι ἀϊοΐ 
Ὁ]06 ςαπθηϊ68᾽, δῖ 8' ρροΐοτο φυϊάθπι δὲ ϑδυροῖπθ ἔοδπΐῃδδπι 

ξοτηιδι Βα Ρδηῖαδ, ἑπέοτηθ νϑγὸ ϑισα τ ϊόπαπι, πιο 8}}}8 αυδϑὼ 
ἄδαι ἀνΐοι}δ5, ᾿ἔσόπιϊηθὰ ἔβοϊθ ρῥταδάϊδβ εἴ ρτάσϊοσγηανίρδῃς 
ἴε5 οαπτίοῖδ ἀδοϊρίοηϊοδ, ἐα ἀΐοὶ πιοπιοτανοταῖ, πάδο δάάϊῆς 
αἱ δὲ παρὰ τῷ ᾿Ησαΐᾳ εἰρημέναι σειρῆνες » Καὶ ὀνοκένταυροε, 
δαίμονές τινές εἰσον, οὕτω χρηματιζόμενον ἐπ᾿ ἐρημίᾳ πόλεως, 
ἥτες χόλῳ ϑεοῦ γίνεται. Οἱ δὲ Σύροι τοὺς κύκνους φασὶν εἶναι. 

᾿ αὶ γὰρ οὗτοι λουσάμενοι καὶ ἀναπτάντες ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ 
ἀέρος ἡδὺ τὶ μέλος ἄδουσιν. Ὃ οὖν ᾿)ωὼβ λέγει" ᾿Αδελφὸς γέγονα 
σειρήνων, ἑταῖρος δὲ στρουϑῶν, τουτέστιν ἄδω τὰς. ἐμαυτοῦ 

᾿ συμφυρὰς ὥσπερ σειρῆνες. Οδεῖεταπι ᾿πιαρίποπι δίτεμθπι (40}- 
θυ πιοπβεγὶ 8 δ]86 ἄδην ἃ ροσῖΐδ δὲ ἰπ τωσηθμιδηιϊβ ρτὶ 8018) 
ὁκ (ἰασπα 8. ἐπ ζοδιεπι αθέοτὶ οπεαμοοημα 2) αν. δαὶ, ἢ. 
191. ορίϊπια σοῃνδηΐθηΐοη ἀαβοτιριϊομὶ ᾿ϑίγοηππιὶ ἀρυὰ νεῖδε 
Τ68 ϑογιρίογα, ἰυάδΐξοο Σ᾽ αὐνγίοο Ἀὲδί. Ον. 110. Ὑ. ο. 1γ. ν.. 736. 
ὈΌῚ οἰἴδπὶ 46 δίγϑηΐδιιδ ν}ῖ σοηξεστὶ ζαιν, δερενὶ Ὀϊγϑδόεςν 
ϑΙγθη 68 ργδοίθγνδοζυμι, οἵ ποῖδϑ δὰ 7ζαδιρόίαπι Ζἑάεαπὶ πύυτα. 
ΤΕ ΧΊΧ, ἔς. ϑραπλιοπιέμπε ὧδ ἐδὲὲ πωπιΐδπα. Ὁ. 2δι. δ, Ζοηά, 
ιονιγοὶξ 22156. Ῥατὶ8. 1601. εοὐἀΐῖδαι οὲ Ἴαη., βΒγοωξλμδοέιεπι" 
δὰ Τιῤιάϊ ν. 5362. Αἀάθ Ζογπὲὲξ Οριωδο, ϑαον. Τ. 11. Ρ. ι8ά. 
δοηι. ἃο 7γολδοπίωπι δὰ Τλγοϊοέοφιπι ὅγγωπε Ρ. χάά. 
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ἘΣΣΕΊΡΗ ΝΙΟΣ, φμὲ α δὲένεηΐδιι ρὑνοβοέδθοξξει, 8. φμεΐ, 
δεὲ δέγοπεεπ. 4 Νίαοο. ΧΥ͂, 41. σεερήνιοε μελῳδίαι, εἰμἐοοοὶπιὲ 
ϑίγοπωσα οαἀἠπέίμο. Αἀάδιζυς δθὸ νὸς 1, οχιοὶδβι Ζοηαγαα ζιον, 
οοἱ. 1656. σειρήνια μέλη, γλυκύτατα, Σειρήνιον διεέαιαα βἷπο. 
ξοϊετρτοιδιῖοηθ. ! 

ος ἘΣΕΜΡΟΚΟΝΤΟΔΟΡΎΜΑ Ἢ ΣΤΗ͂Σ. οκ μαᾶδθὸ τηόπ.ὦ 
᾿ ῥίχοβδ Ἰοβίταν ἰθ Οοὰ. Οχοη. Νυαι, ΧΧΥ͂, γ. Ῥτὸ μοῦδσ. πο Ἢ, 
81, πὶ δι σοσῖο οὐβαγνανὶς Μονεζαμοοηέμεα δὰ ἢ, ]., ἔγεϑ σοσχβὶ. 
ομδὰ πὶ τὯ8 γο06 δσοποϊυδιηξιν. 980. 9 ΓΟΧΧ Ῥδν σεερομά- 

, ϑγπιπιαοΐλμα ρὸτ δόρυ, «“4φωμέξα μὲ κόντον ἰχϑηβδιυϊοσαηῖ, 
τ ΣΕΙΡΟΜΑ ΣΤΗΣ (βοτϊθίεαν δὲ σερομάστης),͵, ἑαδωϊέ 

ἐπιι8,), Καδέα, ἰαποοα, Βοηβγονίο ἴῃ σοπιπιεπέαγἐο δὰ Ἐ. 1. Ῥ, 
7. νἱἄδτων 6856 ρωρίοηὐβ ϑρεοὶδδ 6 οαίσπα αὐ. πιαπιπιαηι να] 

Ῥεοέμα αἷδρεπείεηνείδ, ἃ σειρὰ, οαίρπα, φἴ μαστὸς, πιαπιπια. 
τῦθτ, λάσέα. ἃ Ἀορ. ΧΙ, 10. - ΠΟ, ἐσμποόα, λαδία, Νυαι. δὲ" 

᾿, ΟχΥ, γ. {149 5. σειροκοντοδορυμαατης.) Τυᾶ. Υ, 8.. Ῥοεϊοτῖοεΐ 
Ἰοοσ αἷϊϊ Ῥτὸ σειρομαστης Βδῦσπι λόγχη. γιὰθ οἵ.) ἈοΡ. ΧΥ ΤΙΣ, 
“48. 106]. 1Π|, χο. ἀο 208ερΆ. Α. 1, ΥΠΙ, 1ο, 1. δὲ 12,1, ερ.- 
ἄαε εἰ 7,.ε«. Οὐν  Μ͵6. Βνοπι. σειρομάστης9 εἶδος ἀκονείου, 
λύγχη. Ἡεογολέωδ (ροϑῖν. Σερέςφ) : Σερομαστης, εἶδος ποντάρίου; 
εὐὶ νίὰο ἡπέζ, Οἴοεδδ. ἱπ Οοέαέομαῖ. σιρομάστηςγ ὑγκινολογχον. 
Ἡρεγοΐ, σερομάστης, λόγχῃ). δόρυ, ῥομφαία, δὲ οοπξ, ὦ: 
ῬΊατα ἀθ ᾿ιδὸ γος νἱάρ δρυὰ Ζγαΐεπι ἀἃ6 γὰ πιρέδέαγὶὶ Ῥι 100. 
εἰ Τεζγεδπέμπε ἴῃ Ο]οδεανίο. Ογαθοο νοοθ σειρομάστης: 

ΣΕΡΟΙΏ, ὁναοιο, εὐλαμγο. ἜΜ, ΡρϑγερΥΘ ἀφο, ἐράηϑ-- 
ταΐρταγε ζαοΐσι ὅγπιπι. Ἰαγοιν. ΧΙ Ψ1Π21, 12. σειερώσουσιν αὐτὰν, 

, καὶ νὰ σκεύη αὐτοῦ ἐκκένωσουσι, δπλαμγίσπὲ Θατα, οἴ γαβα οἷτι5 
ἐνδσῃδθοπι, Υἱάθ δὰ Ἀ. }. Ῥγεδέεπι, Ῥδανορέπμα: σειροῦν,. 
τὸ κενοῦν. Ὑ1Δ6 1 Πππὶ ἰὰ ψ. Σϑέριανι, ὉἘΝΌΔΌῚ δδπὶ παρεὶ τὸ ἐχκδι. 
φοῦν ἡμᾶς ἰδρῶσο δεομένους γ. φμοῦ ὀχλαμγίαπέ πο δον 6 
,“βωσηέσε, ἀϊοῖατι 6386 ἄορεῖ. [τὰ Βέοἰέωθ. δε ταὶ σείρύω 
Ἄ. 1. φτοιῖῃ8 πσίατο νἱιάδίασς σαδοηα ΘΟΉΘΕΡ ΠΡ ΈΓΘ., οἱ υἱηρὶνσ 
8. νἐπιοξτς ἐγαΐδγδ, Ὁ δἷϊ. 1. 4. σεεράω δῖ σειρεύω ν ἃ σειροὶ, 
σαέεπα. Οπσοῖοχυτα τοὺροχῖῖ ϑγπυπαοῆμε ποΐξουδηι ἐποέϊπαηα, 

ηπδπι μαρεῖ δἰΐδπι γὸχ ἌτΆΡ, ς( «ῆλο , ὑμᾶς 166. ΤΧΤΠ], ει, 

ΠΣ , ἑποίίπαέιδ, οδῖ δαρέξνιια, »ἑποιέΐο ἑέα σομδεγίφέμδ, μδ΄. 
ἐποίέἐπσέμ᾽ δὲ γϑομγνδίμγ, ὙὙιὰθ ηποηυσ ᾿“ἑολαοίέθ ϑωρρέ. 

. 2110.. , ; ᾽ : ᾿ 
᾿ ΣΑΙΡΩΊΟΣ, δαξαγμαξιδ. ἐπ, ἰογέσα, ὅγηιθι; ΤΛθού. 
Ἐποά. ΧΧΥΠΙ͂Ι, 952. σειρωτόν. «ἴ4ιι. προσπλοκήν. ΤΙἸΧΧ συμ- 
βολὴν. Ἐξωΐσ. οἰομε ονὲ δοἰθὲ ἐπ' δα ἐγοπιὲδ μάδέξεπι ραγέξδειδ. 

ΣΕΙΓΣΙΜΑ͂, οοπιπιοίέσ, οοποιϑϑίο, φιεαδϑαΐέο, πισέμϑ. 
δὲς. ΧΧΥΙ͂Ϊ, ά. ἐν σείσμι έν κασπίνου.. 

ΣΕΊΣΜΟΣΣ, ἰάδοτα. .ἐπΠυν, δογυπιόέέο. «ϑγπιπι, ἴδ8, 
ΧΧΎΤΙΙ,.10. -- ΠῆνΌ: Πρ Ὡ, ἐμγδο, ἴοεθαι. ΧΧΙΤΙ, 10. 
ΝΒ, 1, ἕξ. ΤΏ. ρΡοϑίεσῖοες 1000 8}}1 τσ ες Βαρῦθαῖ, - 

᾿ : ᾿ 2 

΄ 



ι΄. ; .- ΣΕΙΡΗ͂Ν : 

γ:, ἴπ Ῥ]υτ. ΡΣ ἢν, ἄναοοποα, τοῦ. ΧΧΧ, 20: 168. ΧΧΧΊΨΡ,ι5. 

ΧΙ, ΠΠΙ,. 20. ποπιῖπθ 1110 το ἀϊ ἀδτιπε. ϑῖο οἱ 7π6. Ῥε. ΧΙ.ΠΠ|Ι, 

20. 5γπιπε. ΤΏτοη. ΙΝ, 5. “4. ὅγπιπι. Τἠδοα. [68. ΧΙ; 22. 

ως φὲ ΧΙΠ, 20. Τ᾿ ἴϑπι ὅγπιπι. Τδγοα. Χ, 25. “4. ὅγπιπι. Ν᾿. 

Ἴ, 8. εὐ τρη “424ὲ.“Μαὶ. 1, 5. ϑγπιπιαοῖες φίϊααν Ἰοτεπι. Χ, 

Π 41. πρῆον, 4086 νοὸχ ἀμαϊζξιπι ποῖδὶ, ροῦ σεεέερήνων ΘΧΡΟΙ 

Ουτν αὐἴοαι Οταεοὶ ἰπίεγργεῖαθβ Π29ῸῈ Ὁ422 δἷ ἔϑ 3 ϑίγθπδβ ᾿πίετο 

Ῥτεῖαιὶ βἰπῖ, τί! ομ θαι τοάάετε οοπαίυς Βοσλαγέως ον. Ῥ. ΤΙ; 

}10. ΨΙ. ο. 8. 4υἱ οἴΐαπι 115. 11: ο. 14. Ρ. 218. αυδεάδαι ἠδ δ1- 

τοοΐδυδ οχ Ογνγεξϊο δἴξετι. Εᾳφυΐάοπι ΔΥΌ ΤΟΥ, 608 ῬΘῪ ὀειρηῆναὰ 

Σπτο]]εχ:886 αἀνδ8 4 υδ8ἀ δι ᾿Ο]δπιοβᾶβ, αὐᾶδηιθ 5181 πηυῖιο τθ- 

δροπάδης, οἴ διπὶ Ραδοηθβ, ποοῖμ!δθ, οποοτοῖδδ, δὲ "3195 

ἀεάυκίθ886 40 2», φυοᾶ σαπρία δῖ οἴαπιαγε δἰραϊβοαῖ. ΟὐηΓ. 
Οπρρεἰϊὲ Νοέε. Οέές Ρ. γϑ. ϑολοί, δὰ 1.5. ΧΧΧΊΨ, κι5. σειρῆνας 
καλεῖ τὰ ἐν νυκεὶ ϑρηνοΐδη φωνὴν ἱέντα τῶν πτηνῶν, μονονουχὲ 

βατολολύζοντα, οἷον ἢ γλαυξ καὶ τὼ ξοικότα. Ολνγεοδέ. δὰ ἴοθ.. 

ΧΧΧ, “9. σεερῆνας λέγεε ᾳἰδικοὺς τινὰς ὄρνιϑας, ἀλκυόνας, ἢ 
γλαῦκας. ἄμφω γὰρ ϑρηνητικά. . ἴαπι φυὶὰ πᾶ6 Δ 68 ἴῃ Ιοοΐα 
80}18 8ἂό ἀεδοτιῖ8 οἱ ἴθοι8 ἀἰγαῖ5 ἔεσ Ββαδιΐαγθ δοϊθηῖ; αυ8Ὁ 
οἴϊαπι δυωϊ 86665 δὲ αυδϑὶ ἀοιο}α ἀτασοηιπι δ] ἱβογότυην, 
ξαοῖπαι δῖ, Ἐξ οἰΐδηι ῥτὸ ὅ32) σειρῆνες ροδαδτίαι. Οἶγηι- ἢ 

- Ῥέοάογια αἃ ἴ6τ. 1,, 89. ἴὰ Οαίεπα Οἠϊδἑονἐξ ρ. ὅρ6. ἴϊὰ: τὴν 
δὲ τούτων ἐρημίαν σήμαΐνει διὰ τῶν σειρήνων, ος ανϑρωπο-: 

ν΄ μόρηων λοιπὸν δαιμονίων, ἢ καὶ δικῶν ὀρνέων, διὰ τὴν ἐμη- 
μέαν οἰκούντων τυὺς τόπους. ϑιαΐάαθ ἱπ ν. Σειρῆνας γ Ῥοδῖς 

͵ 4υδαὶ ϑγεηδϑ ἴθ Οταθοοταπι ἔα Ρ0}18 πιο]ΐετεβ φυδδάδπι ἀϊο 
ἄυ]οο ςδηθηῖεβ᾽, δῖ δ' ρροΐογε φυϊάθπν δὲ δυρεοῖπθ δοδπίποδπι 

, ξοτπιδια ΒΒ Ρϑξθ8, ἰηἔδτηθ νϑτὸ βισαϊβίοπαπι, ἴτηο }118 4889 
ἄδια ανίσι]αβ,, ᾿ξοῤπιϊηθά ἔδοϊθ ῥταδαιῖδϑ οἱ ργάδϊεχηδν ρας 
68 οδπεῖοὶβ ἀδοϊρίαπίεβ, ἴα ἀΐοὶ τηδπιοτανογὰξ, πάδο δαάϊῃς 

: αἱ δὲ παρὰ τῷ ᾿Εἰσαΐᾳ εἰρημέναι σειρῆνες » καὶ ὀνοκένταυροξ, 
ο΄ δαίμονές τινές εἰσιν, οὕτω χρηματιζόμενον ἐπ᾿ ἐρημίᾳ πόλεως, 

ἥτος χόλῳ ϑεοῦ γίνετα.. Οἱ δὲ Σύροι ἑοὺς κύκνους φασὶν εἶναι. 
᾿ Καὶ γὰρ οὗτοι λουσάμενοι καὶ ἀναπεάντες ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ 
ἀέρος ἡδὺ τὲ μέλος ἄδουσιν.. Ὁ οὖν ᾿]ωὼβ λέγει" ᾿“δελφὸς γέγονα 
σειρήνων, ἑταῖρος" δὲ στρουϑῶν, τουτέσετιν' ἄδω τας. ἐμαυτοῦ 

᾿συμφυρὰς ὥσπερ σεερῆνες. Οδεδτῖοττι ᾿τηδρίπεπι ϑίγαπαπι, (401- 
θὺ8 πιοπϑετὶ5 αδἷδα ἀδηῖυῦ ἃ ροϑῖΐβ δὲ ἱπ τωσωυμὴ δή ρτ18018) 
ἐκ (αίοπα 295. ἐπ Ζοδιεπι αἴξοτι οσεζαμοοπωθ έαν. διαὶ. Ὁ. 
191. ορίπιδ σοῃνδηΐθηΐεπι, ἀαβοτιριϊομὶ ᾿ϑ᾽γθηυπὶ δρυᾶ᾽ νοῖδι 
γΤ68 δογιρίογοβ, ᾿Ἰυδίοο Σ᾽ αὐγέοῖο Βὲδί. Οτ. 110. Υ. ὁ. 1γ: ν. 736. 
Ἐδ1 οεΐδπι ἄἀθ ϑέγθηϊδυβ νυ]ῖ οσοηξοστὶ Ζαιν. Περενὶ ὈΊγό5θὴν 
ΒΙΓΘΏ 68 ργδοϊογσνδοίιμι., δὲ ποῖα αὐ Ταδωμζαπι 7 ξάξαπι τυτα. 
ΓΧΊΧ, Ἐς. ϑραπλοπιέμης ἀ6 δὲ πηξδηα. Ὁ. 251. οα, Ζοπα, 

δὰ ΤΊδειί, ρ. 362. Αἀδε Ζογπὲξ Ογριδο. ϑαον. Τ. ΤΠ. Ρ. κ8ά. 
8660. ἃ0 7γολοοαπίωπι δὰ Φλγείοέοφιπι ὅγγιπε Ρ. λάά. 

΄ 

Τοονιγοῖὲ 22:66. Ῥατῖδ. 1601. οἀϊῖδαι δὲ 727απ5., βγοιξλιωδέιπι' 

« ἢ 

» ᾽ »;»"Ξ -ὰῴὐὖ -.1Ὀἰο. αὖ 2:}7.ὦν ἅν τ φ ἄρ τ ἃ 

δι, «{ῆὴῊνἬι "π».» "“ 

πιὰ - 4 

ὄχ: τ Ὁ} δ'᾽΄2»Ἁ᾿; ᾿ ἘΣ ἡώρτο ἐν 
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ἘΣΕΤΡΗΝΙΟΣ, φμὲ α ϑδἐνεηέδωφ ρνοδοίδοξξει", ες. φιὶ 
δεῖ δίγεγενει. 4. Νίαςο. ΧΥ͂, 41. σειρήνιοε μελῳδίαι, εἰμέἐοὶεοὲηιὲ 
δίσεπωσα οὐἠέμα. Αἀάεοϊυς δδθὸ νὸοχ 1, οχιοὶδι Ζοπαγαβ ζιον, 
οο,. 1656. σεερήνια μέλη, γλυκύτατα. Σειρήνιον ϑμἑάαδ βῖῃθ,. 
Γι ἔαυῖῖοθθ.. 

ΣΕΙΡΟΚΟΝΤΟΔΟΡΥΜΑ ΣΤΗ͂Σ. οκ δαθὸ τπὸπ 
᾿ “ἴτοδᾶ Ἰοβίτενς ἰπ Οοὰ, Ὅσον, ΝΌαι ΧΧΥ͂, ». Ῥγτὸ Βϑῦσ. π9 Ἢ, 
θι, πὶ ἔδσῃ τϑοῖο οδδοσνανὶ ον ζαμοοηΐμε δὰ ἢ, 1., ἔγοϑ γοχβῖ. 
οπ68 ἔπ τὯ8 νοο0 Θοποϊυδυπέιν. 80. Π5 Ἢ ΓΧΧ Ῥὸν σέερομά- 
στην, ϑδυγπιγπαολιμδ ρὸτ δόρυ, «““φωέΐζα Ῥθ᾽ κόντον τγδηιδιυ]οταηῖ. 

ΣΕΙΡΟΜΑ ΣΤΗΣ (βοτιθἰτας δὲ σερομάστης),, ἑαδωζὲ 
μᾶς Λαδέα, ἔαποδα. Βοηΐγονίο ἴῃ σοπιπιαπέαγίο δὰ Ὦ, 1. ν, 

γ. νἱάεῖυτ 6656 ρει β᾽ΊΟ"ὲϑ ϑρεοΐδϑ 6 οαέόπα αὐ΄. πιαπηιιαῦ; ναὶ 
Ῥοοῖμς αἷδροπαίδηξίδ, ἃ σειρα, οαίρπα, φὶ μαστὸς, πιαπίπια. 
τῦῦτ, λώδέα. 4 Ἀρρ. ΧΙ, 10. - ΠΟῪ, ἐσποῦα, δλαδία. Νυια. 

Δ ΦχΥ, ». {Μ 149 8. σειροκοντοδορυμαατης.) Τυὰ. Υ,, 8. Ῥοεϊξοτϊοεΐ 
Ἰοοσ α[ϊξ τὸ σειρομαστης Ββαῦδσμϊ λόγχη. ιᾶθ οἱ ΧΣ ἈδρΡ. ΧΥΤΙ, 
48, 106]. 1Π1, χο. ἀα 2ο66ρᾶ. Α. 1, ΥἹΠ, το, 1. δὲ 12,1. ϑερ- 
αν εἰ 7Ζ,.5«. Οὐ; 25. ύοπι.. σειρομάστης, εἶδος ἀκονείου, 
λόγχη. Ἡδογολὲμο (ροεῖν. Σερέρ) : Σερομάστης, εἶδος κοντάρέου, 
ὐὶ γνἱᾶὰο 2247, Οἴοεα. 'πι Οοέαξοιαῆ. σιρομάστης, ὑγκινολογχον. 
ἩἨεογεΐ. σερομάστης, λόγχη,. δόρυ, ῥομφαία, δὲ οοπᾷ, Ἴὦ: 
ῬΙατα ἀθ ᾿'δὸ νοοῦ γἱάρ δρυὰ Ζγαζδεσι ἀ6 γὸ πιῤῤῥέαγὶ Ὁ. χ0η. 
εἰ ει γεδπίεπε ϊῃ Οἰοδδαγίο, Ογαθοο γοο6 σειρομαστῆς. 

ΣΖΦΙΡΟΏ, ὁναομο, εὐδαιγίο. ἼΣΣ, ΡΟΥΕΡῪΘ ἀχο, ἐράηϑ-- 
ταΐξνα γα ζαοΐοι ϑγπιπι. Ιοσϑαι, ΧΙ ΨΠ1Ι, 12. σειρώσουσιν αὐτὸν, 
καὶ τὸ σκεύη αὐτοῦ ἐκκένωσουσι, φαλαιγίοπέ ολτα, οἵ γᾶδα οἷτιδ 
ἐναουαῦομι. γἱιάο δὰ Ἀ. }. ϑνμδέωπι, Ῥῥανογέπιᾳ: σειροῦκν,. 
εὐ κενοῦν. ίάαε 1{ΠΠ᾿ππὶ ἰπὰ ψ. Σείριαν, δὲ 6δδπὶ παρὰ τὸ ἐχκδν 
φοῦν ἡμᾶς ἱδρῶσο δεομένους γ ησμο οπτλαμγίαμε πο8 διμῖοῦθ 

ωσπεδσε, ἀϊοῖαπι ε586 ἀορεοῖ, [τὰ Φδέοἐἑμο. δεα τὶ σείρόω 
Β. 1. ροιΐιδ ποίδσο ψιάδεις σαδθα ΘΟΏΔΕΡ ΠΡ ΈΓΘ,), οἵ οἱπρὲνό 
8. νἱποέιωπ ἐγαΐδνδ, τὡἴ εἷϊ. ἃ. 4. σεεράω δῖ σεέρέϑω. ἃ σειρὰ, 
οαέεπια. Οὐοῖίοχιυπι τοῦροσχῖξ ιϑγπυπαοΐμο ποίξοηδηι ἑποδέπαηάὲ, 

φδπι βαρεῖ εἰΐδαι νῸΧ ἀτδῦ, «οὖν ̓ δε Τε6. {0 Χ1Π]|, ι. 

Ρ, ἑπολίπαίμα,, φαεῖ δαρέΐνεια, »ἐποιίέθ ἑέα οσοπδέγέαέμδ, ἐξέ 
ἑποίἑτδέϊε" δὲ γϑοιγροίμ, Ὑίὰο ηαποᾳυό ῥολαοίέο ϑωρρέ. 

ς 4} τος Σ 2 [ ᾿ ᾿ ᾿ 

ΣΣΙΡΩΤΟΙΣ , δαέσπαξιλδι δε, ἰογέοα, δγηῖπι; ΤΗσοί. 
Ἐχοᾶ. ΧΧΥΠΙΙΙ͂, 52. σειρωτόν. “«ηιε, προσπλοκήν. ΕΙΧΧ συμ- 
βολήν. Ἐξωΐφ. δομεέ 3 ογὲ δοῖΐδὲ ἐπ' φαέγοπιὲδ μαδέδιοπε ραγέξδειδ. 

ΣῈ ΣΙΜΑ͂, σοπιπιοέΐσ, οοποιϑδίο, φιαδϑαΐΐο, πισέξιϑ. 
δι:. ΧΧΥΙ͵ΙΙ, ά. ἐν σείσματε κοσκίνου... 

ΣΕΊΣΜΟΣΣ, ἰάσεται. . "πυ, δοπυπεδεΐσ. ᾿ϑγπιπι. ἴδϑ. 
ΧΧΎΤΙΙ, .1ὸ. -- πῆνο: ποθ, ἔνγδο. Ιοεοα. ΧΧΙΠΙ͂, 10. 
ΝΑΌΣ, 1, Ἃ Τὰ. Ῥοοίεσίρεὶ Ἴοοο αἱὶ ἔρθη Βαρϑηῖ, - 

΄ - Ἢ .8 

΄“΄ 



Ὁ. ΣΕΙ͂ΣΤΡΟΝ --- ΣΕΛΗΝΗ͂. 

Ὧν ὕγὸ ἫΝ ῬΊΝ, Ὁ ἫΨΡ, σφοίέο. 168. ΧΥ͂, 5.΄ 5611, ὋΡ Μᾶ- 
Ῥθι 4φυοφυθ ποιϊουϑω σοπιπβονθηαϊὶ, ὧς ὀχυρὰ ἀδοθς ὑτος 
Ιαῖα ἃ ϑέπιοηπὲθ ζρα. Ηδὸν. Ῥ. ει606. - ἈἸΊΥΧ, ρ,οδδιδ,. ἐπ ποὸὺ 
5886, 7ης. τι Ῥαν. ΧΙ͂Ψ, ᾿τό6. [{πι|εἰ]ορίτας δ1ο οοπομβϑίο. δᾶρ 
ἑηοοδδῖρ δχογέα 8. δίγερίέι8 »Υασ θη έξεσι,, 486 6]! δηΐοει 6Χ-- 

, δίθοι ἀεβοτι ρεϊομοιι ἐοηέγμέ, ἀξ 40 ϑογίρίοτεβ βϑοτῖ ἔοσ- 
χα Ἰοφυδηαϊ 2Ζόδωπι Ρ6᾽ σοδίμπν ὑποϑαῖργα ἂὰς νοἠὲ αἰ δο]6ηξ. 
Ψιίάο ἰηΐτα 8. ν. συσσεισμόφ. - - ἠὡδὰ. ἔοῦ. ΧΙ., 21. 168. 
ΧΧΙΧ, 6. στο, ΧΟΥΤΙ, 5. οἱ 1101 δαδρίιβ., 

ΣΔΙΗΓΙ͂ΣΥΡΟΝ, κδἰδέγωπι. τ ν2}3 ,., δοπιπιονεγεῖθδ, ἃ 955, 
«φω.͵ ϑγπιπι,, ἃ ϑδτω: ΥἹ, 5. Κγωέρ. ὁδἱδεγέσ. Οοπῇ. ϑιμέάαπι πὰ 
ν. Σεΐσιρον, οὲ ἐγλονέωπι ἴὰ Οοπέροέαη, ἀθ ΤῬεαίπιογπ, ἐέξι,--. 
ἐΐο (. 50. Ρ. 70. 8648. , 

, ΣΕΙ ὸ, πιονδο, δοπιρονθο, Φοπομέδο, ἴδιαι. ἑποΐέο, 
ἐπιροίέο. ὯΔ, ἐέπιοο. “Ἶοῦ, ΙΧ, 48. σείωμαι. Βοτὶο Ἰοροτυπξ 
2133. δδὰ ποῦ ορῦδ δι. Μδῖι δπΐπι δηΐπιιβ 4υ8ϑὲ οοπουίξ- 
υτ, ιαο πῆγα 5. ν. 35. -'᾿ 5 ΗἸΡΒ. ἃ. 12), αἰσφοοποον 
7αοῖο. 1ε8. Χ, ε8. σείσω πόλεις κατοικουμένας. - "ΟΣ ΗἸΡΒ., 
8 νθ, ἐπηϑίέξσο, ἐγγέξο, ργοόνοῦο, Ἰυᾶ. ἷ,. τά. ἔσεισε 860. δος 
"Οοπιρίμε. αὶ το] αἱ ερτὶ ἐπέσεισε Βαδδηῖ. - τη Ηρ. 
1:6. ΧΧΙΨΝ, 20. - Ὑ2), πισέμο. 1οὉ. ΙΧ, "δ. - γιάς δαρτα. δ. 
ν. Ὅ. - ᾿Ὑ18, ποσέέον. ἦπο. ΗδὈ. 1Π|,6. ψὲιάοῖως Ὁ ρ6Γ- 
χραΐϊδ886 Οὐ] ἹΡΌ. Υ᾽46 δΌρτα 8. ν. σαλεύομαι. - "985. [68. 
ΧΙ͂Χ, κ. -ν, ῥγασρμέέαεμπι Ἀ. 6. ργοξζαπιπε δὲ ἐπαρηγεηε 
λαδεο. ἯδΔΡ. 1], 16, καρδία σαλεύϑητε καὶ οσείσϑητι, ῬὉτὸ ΔΝ, 

᾿βγαορμξέαξι5 ἀαΐδθέονῦ ν6] ασηοδοΐέοῦ. Τιδρετυπῖ μδσ τοῖς. 
θοδὶα Ἰἐτοτγυῦα Ἀδδοῖ δὲ Αἰ Ὁϑὴ δοὰ Ὀϑγν ἃ Ὦϑυ, φυοά 
ΟΥ̓ Θ,ΈΟΓ8 . οοπομέὲ ποῖδῖ. Οδϑέογυμι 1] σεέσϑητο εδῖ σ}08686. ᾿ 

, φὴϑ 8. ἰηϊετρεριδυιομτῦμ, Ππ04 6χ ηδτρίπο ἰῃ ἴδχΐυτι ἐγγορϑῖῖ, 
᾿ Οοηξ, 4υοᾳυ6 Ναδυπι. 1], 4, - νῷ, ἐωγδέηοπι δχοΐέο. Ἠδὃ. 
ΠῚ, ιῇῦ. - νοῦ, “ωγδο. Αἴποδ. ἵἴ, τά. [Γ,ερογυῶῖ ΧΡ. οὐπε 
ψοιϑ. “γα. οἱ Πα. - ἸΝΧ, ἀδαγπιροῦ. ἴε5. ΧΧΧΙΤΠ, 40. - 
Δ. ΙοὉ. ἸΧ, 6. - ΔῈ δμδερε. ἔσννο, ρμογέεγδαίέο. ὅγπεπις 
Τοῦ. 1Π|,.1“5. «Δ, σηιασῖο. 166. ΧΥ͂ΙΙ, 4. σεεσθήσεται. Υλ- 
ἀοοῖυτ Ἰερὶδϑ6. 11} [060 ἥγλν, ὁπριαοίαδίεων. - ὠὡν. Ιυᾶ, 
Ὗ,. 4. 2 ὅϑδιινμ ΧΧΊ, ὃ. ΡΕ. ΣΧ ΥΤΙ, ῳ. δἵ Δ1δὲ δδορῖυβ. δγῆηπι. 
Ἴον. ΧΙ, :ο. σειομένου θυρεοῦ. ἔ μὲϑ. νἐῤγαπέοπι λαεέασι. -- 
Ῥτδοῖογοα ἐοσίτυν ΠΏ δὴ. 11, 40. δες. οοὐ. Οὐὲδ. καὶ. σρεσϑήσεκαο 
σιῦσα ἡ γῆ: αυΐθυβ νοτδὶβΒ ἔοτιδ886 χοϑροῃάθηξ ομαϊἀδῖοδ. 
ΜΊΩΥ ῬῚ). δονεπεξηεδὲ δὲ σοπέογφε. 5. ἔπ εάτ. ᾿Υ͂, 36. Χ Μδος. 1, 
49. ἐσείοϑη καὶ γὴ ἐπὲ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν. Τ,ερ6 ὑπὸ Βοσ 
δο5: οομηπιονοτὶ νἱδᾶἃ δδῖ ρύδθβοΐσοσο ἴοεεα ἐμοαυϊοπεὶ-- 
ὼς αϑιὴ. 

ΣΕΛΜΗ ΝΗ͂, ἔμπα, οιἷατν, ὧδ ποῦν. ΠῚ", πεδπϑέδ. Γυγν, 
ἔμπα. πιεησὶς. Οὁα. ΧΧΧΝΊΙ, ὃ. σους, ΙΡ, το. ΧΥΤΙΙ, 5. 
105. Χ, 1}. τ. οἱ δἰὲδὲ δδερὶῃ8. Αἀάὰο ὅϑὅγπιπε. Ἰοὺ. ΧΧΧΙΧ, 
4. δὲ πον δον Ὡοῖδι, ΟΧΧ μῆνας. Κζμέξ. πιεπδει, - ἢ)3ἢ» 
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ἥωα, Οδπς. ΟἼ, 9. 166. ΧΧΙ͂Υ, 5. ΧΧΧ, ,6. -- "ωκυ, δοδ, 
ΤΧΧε, Δ ΧΧΉῊΙ, 1.6. ϑεἀ Βῖο Ἰοουπι Βαρυὶξ Ρότιἴδτίο 
οτὰϊηΐϊΒ νου θοσθηι, δὲ ῬσῸ ἥλιον καὶ σελήνην τοροῃοπάυμ 6δδὲ 
σελήνην καὶ ἥλεον,. ᾽ξ τοοῖο Ἰορίταν ἴῃ Φαΐέ. Ομέηία,, αἰ δὐσο΄ 
σεϊήνη͵ ΒΘ Ότ, Ὁ τοδρομάθας, αᾳυρὰ ἃ. ). ὀμηπᾶπι ποῖδϊ, αυΐα 
φοΐξ ορροιἔθωτ, ᾿ ᾿ 

ΣΕΔΓΣ, Ῥτορεῖθ: δραέζωπι ἑηἦϑν ἐέπδαϑι Ῥοηϊίζυν 4πο-. 
406 ρῖο ραρίπα, ἐϊδνο οἱ ἑαδωία. ὈΔΜρδ, ἑαπμαθ, ναέναο, ἵϊ, 

. ἔπ ἡμα8 αἰἱῤέαοδαηπέμν πιοπιδγαηαθ. αρμα 7ωάαφος. 
(Οουξ. 3ιωκέογμμπι ἴὰ ἐπϑέέε. Ἐρέϑε. Ηδὸν, Ρ. 4.), ἃ δι, ἑκα. 
πιὰ. ἴεεθαι. ΧΧΧΥΙ, 25. ἀναγινώσκοντος ἰουδὶ τρεῖς δσελέδας 
«αἱ τέσσαρας, Ἰορομπῖο Ἰυάὲ τἴγθ8 οοὐωπεπαδ, νοὶ] ραρίπας, εἴ, 
4ᾳυδίθοΣ. 510 ἴπ ρέρναμιπιαέο Ῥλαηίας, ᾳυοᾶ εχ Οοα. Μ5.1π- 
ἴορταχα οὐϊάϊε Κύδέογμρ ποί. αὐ διρέάαπι ν. “εαντειραν" καὲ 
σελίδων κανονίσμα φελόρϑιον, εἰ ραψίπαγιεπι γερμέαπι αἰἱγδοίγ ἐς 

Σ ϑεπι. Οου ἢ. ρὶρταπιπιαέα Ζοποαοέἐ οὐ «Αἐλεπαοὶ ἀρὰ Ζιάεγ. ἢ 
δίωπε 1, ὅο. 4ἴεεγοΐ. σελὶς, πτευχίονν καταβατον βιβλίου. 
δοξάαε: σελίδιον, τὸ ἀπὸ τῶν ἄκωϑεν ἀναγινωσκόμενον ἐπὶ τὰ 
κάτω. - τοῦ, ἐἑαδμία. ὅγπμη, ἨδΡ. 11, 2. ἐπὶ σελίδων, ἐπ 
ἐαδιεέξα. ᾿ ϑοουπάσπι “7ασγδέμπν ἴῃ ϑολοίς. ρλέϊοὶ, Ῥ. 1ο5. 688 
νοχ σελὶς ἂὸ Βεῦτ. Οὐ ἀοτίναπα, Ἵ δὲ Ὁ ῥσὸ πιοτὸ ἰπ Σ' πιι- 
ται. Ὑἱάο αυοᾳυὰ ϑοζιναγκέίωπι Ὠ 185. δ φωροξἐεοξίέα τοὶ 
δἰἔδναγέαο ᾧ. ὅ.. 

ΣΕΔΑΔΙΣΙ. 44. Ἰρθὰ νοχ Βοῦτ, ἢ" τα, ἐγέπια, «41, Ἰδτϑαι. 
ΧΓΥΙΙΙ, 34. ουδὲ Ζγαποοῇ, σαλεσία. ᾿ 

ΣΕΜΜΖΠΊΑ.141Σ, δεἰπιέξα, δἰπιδίαρο. 5, οδίαξίο. Τιονῖ, ᾿ 
Ϊ΄ 

ΙΧ, 4. 1668. Ὁ. κι3.ὄ ΟΧΥ͂Ι, 5. Αἀδάο δγγωπι ἔπϑοι. ΧΙΥ͂ΣΙ, δ. 
“Τῆφοαονδέεις δὰ Ὦ. 1. μαναὰ ὃ Σύρος ἡρμήνευσε τὴν ἐκ σεβιδά- 
λέως ϑυσέαν. - Οὐδ, δἐπιξέα, γαγίκπα «εέροεα, Ἑκοὰ,. ΧΧΙΧ, 
2. άο. 1,ονῖξ, 11,..,, Υ, τι. δὲ δ}01 βδϑρίυδ.. - ΠΡ, 7αγώιπα. 
ἃ ὅδ, ἴ, 24. - ΜᾺ ΠΡ, 3, αγίϑπα δἰπιίέαθ. δα. ΧΥΠΙῚ, 6. 
Ῥχδοῖοτθα Ἰδρίτυσς ἔονῖς. Ψ, τ. ὈΌΪ 81] Ῥτὸ βδὸ νοῦθ ἐπ 
ξοχίι βαῦτ. τϑρογίτος, 81... ΧΧΧΥ͂, ως. ΧΧΧΥΪΤΙ͂, 11. μνη- 
ῥειόσυνον σεμιδάλεως. Ὥγταο. ν. . πὰ 

ΣΕΖΝΟΜΖΟΓ Ζ' ἢ, ρταυνὲξθν δὲ ϑρδοΐοϑθα ζοχιον. 4 Νῖδοοσ, 
ΨΙ, 9. σεμνολογήσας. ϑυβδῖδπι νυ σεμνολόγημα Οὐοουττῖς 
«αρυὰ 4ΠΠεεγολέίωπι, δά νίἀ6 7πέ4. ᾿ -"" 

ΣΕΙΜΝΟῚΣ, - νεπογωπαῖμδ, οοἶοπεῖμα, τααργμδ, ρῥγαφοία- 
τιδ, μγεέϊοδιιδι, ργαΐίμδ. “2, Ρῥγέποϑδρβ, Ῥτον. ὟΠΠ, 6. “εἰσ- 
αχούσατέ μου, σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, δυϑουϊίαῖα ταϊδὶ, πάπι ῥγῶδ 
οἴαγτα ἰοφποτ. Ἠδρδὲ "5132 ὃ. Ἐ. ἀρειξο, ργαεεέαπέξαα Βοϊλοη πα. 
- 2»), απιοδηϊίαα. Ῥτον. ΧΥ͂, 27. ἀγνῶν δὲ ῥήσεις σεμναὺ 
εδεῖοευμπι ἀυΐεπι γερὰ σγαέα. ΨίἀΔε οἵ Ῥτον.Υ͂Ϊ, ὃ, ὉΔῚ αρίρυβ 
ἐργασέα σεμνὴ ἰτϊθυϊτον, ᾳυοὰ “4Ἵ“σιδγοφέμϑ τε αϊε ορογαέξοποπε 
νεπαγοαὐϊέοηπι, Ἠ σγοπγπεδ: ορι8 οαδέμηι. Οαϑέαζίο : στρ ιρδέμτ 
οριϑ. Ἐφοϊΐάεπι πιϑὶῖπι οριδ ρεδέξοϑιπι δὲ τηϊγαδὲδθ. Ουἱὰ οἱ . 
ἴοοο σεμνὴν ἰορ8ὲ σμηνῶν; Β:. 6. πεϊταδὲξο ἐμά ορίδ, φιρά 

ῳ 
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. δε ἐπ αἰνοεαγίδιια 2 Οοπῖ, Βοολανεξ Ηέετος. Τ. Τί. Ῥ. δ15. ἐο4α. 
80 7αοοδεὶξ Ἐχογοϊέαες. Ονέέε. Ἴ. 11. »ν. ορά. Οδοίδειπι ρτὸ δα 
νοοοῦ Ρῖζον. }. σ. 181} 1π τοχία δῆτ. Ἰορίτατ. 2 Νίασοι ΥἹ, “δ. 
“ὑπὲρ τῶν σεμνῶν καὶ ἁγίων νόμων. Ῥτο ργαδοίαγὶα δὲ δδῃοῖῖα 
Ἰορὶθυδ. 24 Νίαοο. ὙΠ], 16, τοῦ σεμνοῦ καὶ μεγαλοπρεποῦς ὀνὸ- 
ματος, νοπογαηἶέ οἵ 11 πδιτῖ8 ποπιῖΐ8. 4 Νίδοο, ΧΥ͂ΙΙ, 5. 
σεμνὴ, οἶαγα. ϑόττλο θὲ 6δὲ 48 }υᾶ.. Ζσς. Ογνεὲ ΜΘ, Βνοπι. 
σεμνὸν, μέγαν, ἔνδοξον, ἀξιωματικόν. ϑδμέααξ: σεμνοὶ, τοὶ 
τέμια, καὶ σεβασμία. ᾿ς ΝΣ 

ΣΕΜΝΟ ΤΑΤΟΣ ϑαρετῖαῖ, υπακχέπιο σοϊοπαάμα. α Νίδοο, 
ΨΙ, 1ἱ. 

ΣΕΜΝΟΙΤΗ͂Σ, τονενοπέδα, εδἀηοέέέας. ἃ Ἰνίαοο. ΤΠ|, 12. 
ἘΣΕΜΝΩΣ, λοποδίθ, αδοσπέον, ρνάνέδον, Ἰιοριτυς 

φ 

τ δρᾶ 7πο. 188. ΧΧΙΥ͂, 4, δὶ ξοτπιυΐα σεμνῶς ἄγειν, δοποεὲσ 
ἢ 98:6, ᾿Θδτ. ἘΔ ὯΝ ἨΌπ, ἐεσθγ 8 ρδαΐεε ᾽ Ἦ. 8. Θαομθγα 6 αἶτ' 

»ωγηι,) τοδροπάεσε, ψίάς δὰ Β. 1, οι ξαμοοπέιπι. Ῥλεζίοχενς 
Οἰοας. σεμνῶς, ρυαΐοο. Αἄάο ά Νῖδοο. ἷ, 17. 

ΣΕΠΊΟΣΣ, σοοἱεπάμο, τνεποραδεϊέο, “εποναηαᾶμδ, αμριρ 
αἰμ8., ἃ σέβω, οοἷο. Αἴ]. ϑῖτ. ΧΙ, 45. 2.65. Ογνέμὲ ῖδε 
Βνόπι. σεπτὸν, ἔντιμον, ἅγιον, σεβασμιον. 

ΣΕΡΑΦΙΊΜ. ἴρβθα νοχ ἤοθτ. ΕΣ Ὁ, σηδπιαη δα ἐρ' 
᾿ὅπιὶ Ργασ[ενθηΐθα ορθοΐθηῳ δἰ ραϊβοδιιβ. 168. ΨΙ, 4. δὶ Ογνέδέμδ 9 
διερμηγεύεταν δὲ Σεραφὶμ ἐμπρησταὶ, ἤτοι ϑερμαίνοντες. ϑιρῖτο 
4αὁ: Σεραφὶμ, ἐμπρηστὰς, ἔμπυρα στόματα, ἡ ϑερμαίνονταςς 
γνώσεως πληϑυσμὸς, ἢ σοφίας χύσις. ΑἸ δοτίδαπε Σαραφίμ. 

. εχ. Οὐνὲμὲ Μ͵[8. τόηι. Σαραφὶμ, ἐμπρηστὰς, ἔμπυρα στό- 
ματα, ἢ ϑερμαίνοντας. Ἰῖᾶ εἰϊαπι Τλοέξμο πῃ ζσα. Ζ65. Οτὶφ, 
ῃ. 255. Σαραφὶμ9 ἐμπυριδμὸς, ἢ ἀρχὴ στόματος πυρίνη. Ἡϊο΄ 

κ , Ῥτιαθῖον ἢἼ1Ὡ τεϑρίςἱὶ δά “σ, ἀρχὴν οἴ 5, οδ΄, οὐβοιναῖ .4)- 
δογεὶ ποὲ, αὐ Οἰοδ6. Ον. ἐπ ΝΝ. 1. ν. 48. Αρυὰ “οογολδιε 
(δὲ νιἀεηαϊ {πεέ.). Σαραφὶν δοτιθιτογ, δὲ δχρουϊττ, 
Ῥυοδίδτιοσὶ Ιοοο ἂρῃὰ ϑδιυέάαπι, γνώσεως πληϑυσμὸς, ἢ σοφίας 

"χύσις. ἸΤυχῖα Βδπο δαΐδηι Θαρ] οαἰξοποπι νῸΧ πι8]6 ἀδάτιοίτξατ 
ΔΌΉΗΘῦτ, νυ, φαμῦογο, διεροηγίμο, δὲ Δ55Δ., ἐπέοϊἑεροπέξα. 

ΣΕΡΣΕΡΩ΄Θ. 1ρβὰ νοχ Βοῦσ. π΄, οαέσπαθ, 2 Ῥᾶτ. 
ΤΠ], 16. 1Ρὲ 411} σαρσερωϑ. ᾿ 

ΣΕΥΤΑΖΌΝ ἀ(αϊϊα5 σεὔελον, ἷϊ. τεῦτλον, τευτλίον), Ραγα 
ψᾶ δοία, οἱ θΡὶ5 σοημδ.. Ὁ) δωδαΐμδ, δ)οα εγίνοσέγεα, οΥγαν 168. 
ΕἼ, ἀο. ὡς σευτλίον ἡμέεφϑον, ἐσπηφιάπι θέα δοπιέοσοοία, ἴῖα 
ᾳυοαῦθ ὅγγωθ δὲ “γαδθ, ηυοὰ Ρ] το ἀσβοπά τ “π᾿οπγηπι 
αὐϊάδπι ἴπ έδοεί, Τείδα, Τ' 1. Ρ. 5109. 8648. Οοπᾷ, οδεΐϊδης 
«“ποηγπιμῖι ἐπ νον. «4σε. Ἐγμάΐε. χγ83. Ρ. ἀγθ. υδὲ Βδῆο νογ-- 
δἴοπθηι οοπῖτα ϑοολαᾳγέμπι τὰοῖατ, οἵ οροοτναῖ, 1, δυεΐμοϑ οεΐδπι 
Ἰαήηρυϊάοῦ οὰπὶ Ὀοῖδ σοπιρᾶταστθ. αἰέσγοπγπιμδ δὰ Ἀ.1.: ΧΑΧΝ 
δγτγὰ ἐπρώα ορὲπαξὶ διεξ ἐπογοίῆ, φωάα αἐοέέμν δεέα. Οϑαξοξ 
αυοηὰθ ἰμϑδοδέμπε δὰ ἢ. 1. Ρ. δ55. δὲ Ὡγοοορέμπι Ῥ. 585., 
Ἐωκροιξιᾳ ἔθ5. Ταλης Ὁ. 2δάηι ἈρᾺ τοδ}9 οοπίϊοῖ!, ΤᾺΣ 

θα ἀδῆἔερ᾿ χὰ δι. ἢ ΣωΣ σῶς οοδί ως ἀπ τ ζ 

τ ΦΠἘπἝὮῸὸῸῤὉὖὮὖὁΈἝΞϑΘῸῬρς8ὲ πΠ ΠῚ 

͵,“ν᾿Ρ ὦῷὦοὸὁὃἍἌΚυδΕὔὕμ»"» » ζ ἀροιετς ἡ ἀν δ'ὃ',..-ϑὕ. - Ἂν 

τ ΒΓ Ὶ '- "᾿ ΒΕ. ψαν ΡΣ ὉὉοςὉὃςὃς “ἷ{-- -' 
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οουἶ 556 νοσϑαι ΜῺ δ 9 ΟσΟΌττοπίδ ἴῃ ϑωγοηλωδίς 
Δίμολπα Ὑ. ΥἹ. Ρ. δοι1. φἴ ῥαδορέδ Ββοεῦδθ βρϑοΐδωη βἰρηΐ- 
βοδηξδιι. ὌΝ ᾿ ὦ 

ΣΕΦΗΜΖ.Α'. ἸΤροὰ νὸχ Ἀερτὶ 50}, ῥίαηξέξδο. Τρδτϑια, 
ΧΧΧΙΙ, ά4, ΧΧΧΙΙΠΙ, 15. Α)ά, ν. 10. 

ΣΑΠΘ. Ἰρβὰ νοχ βοῦσ. Ὀμσ, δωπιοῦ, πο. Τιον. ΧΊΠ, 
Σ9ρ. ἐὲ ΧΙ, ΠῚ ! : 

ΣΩΗΔΚΟῚΣ, ἐοπιρίμι. ἃ Μαοο. ΧΙΥ, 553. 2 Ἰδεγολ. σηκὸς, 
οἶκος, τάφος, ναῦὺςγ μανῦρα, ἐνδόεερος τόπος τοῦ ἱεροῦ, αδὲ 
γιάοπδτϊ 2πέέ. : : ᾿ 

ΣΩ ΚΩΜἝΑ͂, φωοῦ ἐνιίπαθ δεγδῴπι ἰαίαο ἐπ μέγανὲφ 
αὐέμπρέγ, μὲ ροπώεγα βαπὲ αοφωαίξα,, αδφιεὶροναἶξ--" 

ΣεΠι. οὐ ρῶς, Ῥεονροπαϊοιίιπι, φωὸ γοόγῶπε γϑοξἑδμαο μμ Ῥονυμα, 
ἕω, ἃ]. ἐγμέίπα. Τἠδοά, ἴο5. ΧΧΥ ΤΠ, .7γ. Οομξ, 7ωπὲξ ποι. 
πιοηοαίρ» ἔῃ ϑαοσοπιᾷ. ον" ν 

ΣΩΔΙ͂ΆΙ᾽ 4... δρηωπι παΐδέέαγο, νοκέδωπι. "ρα, δέρτιπε. 
Νυπι, 11, ἃ. ε6ο. Κα. οἱ “Μία. 1, οοιῖῖο σημέαρ, 4πδπ Οοἀ, “1ε-. 
ἐχδίρεῖ, οεἴα δίῃθ ἀυρϊό 981 ἐκ σημείας. ᾳφυδά δρυά ογόέιωπι 
δι'ᾳυοιῖθδ οσουσεῖξ, δυῖ σημαίας. 46 ϑδολινοὶσ λαφδιδονὲ Ζ,6κῳ. 
“οὐγδ. 5. Ὁ. ν. - Ὁ2, Ψαχιέξωπ. 1.8. ΧΧΧ, 17. ὡς σημαίαν φέρων. 
ἐπὶ βουνοῦ, εἷσυξς σέρτεμεπι ἔθτϑηβ ἷπ 00118. εσγοὴ. σημαία, 
σημεῖον. ϑιέάαδ: Σημαῖαε, τὸ παρὰ ᾿ Ρωμαίοις λεγόμενα σίγνα. 
Πάντων γὲ μὴν τῶν 'Ῥωμαίων ἐπὶ τῶν σημαιῶν εἴδωλα φερόντων, 
ὁ Κωνστανεῖνος σταυροῦ τύυπον ἔφερεν. “1 δὲ σημαῖαε τῶν Ῥω» 
μαίων συνεπεφευγέσαν εἰς. βουνὸν. Ῥοδιετίοτα νεῦρα οἐγδίὲ 
6:20 νοΐϊμηῖ Ζ μέν. ὕγδέπεο οἱ Οσδακδοημδ, δηποῖδηϊο Αο 
470. Ζχας. Ογνίδξ 278. Βγεπι. Σημαῖα (ἰ68ι6 Σημαῖαι), σίγνα, 
προτεμαὲ (δοτ. προτομαὶ), εἰκονερ. 

ΣΗΜΆΑΓΝΩ, εἰρηῆοο, δἐρπιηι ἄο. 513, ἐπ δι )οΐοπείας 
οΒ. ΧΧΧΙΧ, 25. σάλπιγγος δὲ σημαινούσης. ἴῃ τοχία Βοῦτ, 
Ἰοξίτων : ἐπ διοββῥοέσπεα ἑμδασ, ἢ. ὁ. οὐπι απο αιραξέμν ἐμδαθ 

ΟἿ. «“ Ὅλη ΗἸΡὮΏ. ἃ 122. Ἐδῖμ. ΠΠ|, 20. - ὙΠ ΗΙΡΆ. 
αὐπιοπεο. Ἐπθοῦ. ΧΧΧΙΠΙ, 5.᾽ὄ - »υ} 1 ΗΙΡΕ. ἃ »η», δοὲγδ 
7αεοίο. Ἐχοὰ. ΧΥ͂ΙΠΕ, 240. ΤΏ δη. ΤΊ, 15. 860. ορά. Ολὲδ. - ἔν τῆ 
ὁΒα14, Αρβοὶ, ποξωπὶ. Καοέο. - αι. ΤΙ, 22. δοο. οοἂ, Ολὲς.. - 
γ ΗἐρΒ. ἃ »Ὶ, οἰαπρο. ΝΌπι. Χ, 9. Ιυά, ΨΙΠ, 41. ἐσήμα- 
Ψψαν καὶ ἔφυγον, δίρπο φιωαοὲ ἀαἰὸ ἧμο ἐδίμο βωερθγα σοοροῦμῃξ. 
8ο. σημαίνειν, ἡτυδο ρτορτῖθ εδὲ νοχ πιλ] τἀγῖβ., τοξεστυγαῦθ 
δὰ οἰαεοέσιπ,; δὲ ριέρπασ δίβπμηι, Ἐ. 1. καταγρηστιχῶς βὰ εἰιαᾶ - 
χοξοτιωσ. 4 Ῥας. ΧΙΠ, 12, Αἀάο 2ηο. Ῥα, ΕΙΧΥ͂, 2. - υὺρ, 
ἔοηιον. Ῥτονυ. Ι, ι5. " δοι]οθϑὲ ροεξίδιωδ, ἰοφμὲ 101 ποῖδε »ϑαϊΐ.- 
διωθ δέρσπεΤπι ἀαγα. - δίῃ, νου. ἴον. ΧΧΧΙΧ, 24. - δΡηψ, 6.- 
δίίο. Ζαομβ Χ, 8. - νῷ, οἷαηρο. ἴοτει. ΤΥ, 5. Ἱ, 1 
Ἐδοι, ΧΧΧΙΠΙ, 6. 5 Ἐϑάτ, 11, ά. ἐσήμηνέ μοι οἰκοδομῆσαι 
αὐτῷ οἶκον ἐν ἰσραὴλ, δυβ ἐωϑδϑδὶξ πιὸ. ἴδιδοὶῖτῖθ τθιιρὶ τῶι 
φοὐϊβεάτο: δὲ ἴπ τεκῖα ΒΘΡτὶ Ἰδρίτουῦ Φ ἼΡΒν. 2 Βᾶτβ). 
ΧΧΧΥΣ;, 5. Νοῖδι φυσᾷ γφοθ8976, ποπμηαξίπι ζαραμφαγέ 



᾿ξ: ' ΣΗΜΑΣΙ ΛΑ -α ΣΗΜΕΙ͂ΟΝ 

φο] σογίδογο. Ὁ Ἐπάν. ὙΠ, 49. πάντων ἐσημάνϑη (οοἃ, “4165. 
ἐχ ἱπιογρτοϊδπιθηῖο μαρδὲ ὠνομάσϑη.) ἢ ὀνοματογραφία, τέδεη» 
δεδαπέμ οπιπῖπι ποιπέπα. ἴῃ ἴοκῖα μοῦτ. Ἐπάγ. Ὑ1Π, 20. 
Ἰερίτατ : ὨΙΟΩΞ "309, ποπιδπαξἑἑπι γδοθηδὲέξ δωπές ἴοογοξος 
σημαίνειν, προστάττειν, ἄρχειν, δεικνύειν, δικάζειν, βουλεύε- 
σθαι, σαλτείζεεν. - 16 41101 5, ν. σάλπιγξ. 

ΣΕΜΑ͂ΣΙΠ4, ιοἰρηυβοαείο, δἐρηὶ ἀαέξο, δέρπαπι, νοπὶζε 
ὑμηι., δίρπεπι ἐμδα ἀαέμπι, οἰαδϑέοσιεπι, ἰἴ. σέστμεπι νεὐ ἐποξοίμης 
ἕεργαθ αμζ᾿ αἰΐωδ τοὶ. Ὠῶε, δέρπεπ. Νπι. 11, 2. κατὰ τὰς 
σημασίας. βεουπᾶπηι ἐπδίρπέα. -- Ὁ), ἀππῶϑ ἐμδέξαφιϑ. Ἰ ον. 
ΧΧΥ͂, .5. 00] ροϑὲ σημασίαν Ομ βϑι;, δεῖ ἀφέσεως. 60]]. ν- 
11. δ᾽ ι5. - ὨΠΒΌΣ, ἀροϑέοπια. εν. ΧΤΠ, 4. υνὲ Τλδοαζοῖ. 
ἔκβρᾳασμα Βαρεῖ, ΤΌ. ν, 7. ὍΝ “4. εἰ ὅϑ'γπιπι. ἐμφύσημα. «-΄ 
ὉΠ5Ό, ἰάσ. ον. ΧΠΙ, 9. ΧΙΥ͂, 56. - Εου νῦν, σγπιδαία. 
ὅϑγπιπι. Ῥ8. ΟἿ. δ. ἐν σημασίαις. 18 ὲείξιι8' 8894 ποι τοῦθ 
σοπᾶάδ παμὲ μβαθοὸ νϑῦρὰα νἱάθητυν δὰ "Ὀχῦχ,, 868 ν6] δὰ νη, 
ν61 δά τοῖδπι ξοσμλυ]δπι ΠΡ η ΣΊΡΈΗ Ἐοτγίαββο δἴΐδω Ἰοοὸ 
σημασίαις τοροπδοηάυπι εϑὲ σημασίας. αἴ ἀπὸ σημασίας δχοῖ- 
ἄετις νοσδΡΌ] πὶ δ] αυοᾶ, ν. ο. κυμβάλοις. - νη, οἰαῃβον. 
Νυπ. Χ,5.6. ΧΧΙΧ, 1. ἡμέραν σημασίας. ϑαπιαγέξέσαδ, υἵ 658 
ἐῃ ϑολοίίο ἀρυᾶ ΖΦ απεέη. ἸΝοδὲϊ,, ᾿πιοτρτθίδευν ἡμέραν ἀκουστὴν, 
Ἅδην δοηογαᾶπι, Ζηέονρν. Ογὲρσοντα Τονίέ, ΧΧΤΙ͂, νοοδῖ 76εἐΐ- 
φίέαέσπι γποπογέαθ ἐμδαγπι. Ἐπδάτ, 1ΠῚ, 12. χ35. ὅγπιπι, (860. 
νοοορ. Οαέ. Νίοερλ. Ρ. ι535.) Ναπι. ΧΧΠΙ,.21ι. Ρ6. ΧΧΧΙΠΙ, 
5. ΕἸ Ῥρ, ΟΧΧΧΎΤΙΙ, 16. 1} σημασέα ἐμδεδαέέοηοηι, ἐμδέδμπε 
ποῖδε, υὐ αἀυοαῦο “ίογοηγπιμα ἰγαπϑἴυτ. χ δου, ΥἼ], 45. 
ταῖς σάλπιγξι τῶν σημασιῶν, ἐωδὲβ, φωέδιιδ δέρτια ἀαπέμγ. διὲς 
ὅα6 εἴ 165. Ογνεἐ 18. Βγόπι. σημασία» φανέρωσις διὰ σαλ- 
πεγγος..-- ὙΙάθ αἰ θὶ 8. ν. ἄφεσις. " 

ΣΗΜΕΙΌΝ, εἰρη, ργοάὲρέπι, πιίλα ομἶώπι, δέρηξεπε 
γηϊϊέαγο, νεαίἐέιοπι,, πιοτγιπιδηέμππ. δε, ἰάθ, Οεπ. ἴ, 14. 
ΙΧ, 12. 17. Ἐχοα, ΥἹΙ, 5. εἰ ἀΙ:θὲ δδορίιβ. -- ὮΝ ομαὶά. Ὅδιῃ. 
11Π|, 55. 54. ΥἹ, 27. -- ὍΝ. [ο9.11,.17. Τιορόγαπξ ὨΠΝ. - ἼΣΊΌ, 
δέαέμέτπι ἑθπερωϑ. «4].Τυὰ. ΧΧ, 58. ϑεοηϑύπι βοουϊὶ δα, -- Ὠ810, 
Ῥγοαὶσέμπι. 2 Ῥαν. ΧΧΧΙΠ, η4. - Ὠμο, ἐποσηέωπι. Τοτοπι. 
ΥἹΙ, 1. 1. 4. Ὧ05 δὲ. Ζεμον - Ζοίολδηι. -- Ὁ3., “εχέξωπι, φέρπιπε 
γεϊῥέίαγε. Νυια. ΧΧΙ͂͵ δ. ποέησον σεαυτῷ ὄφιν, καὶ ϑὲς αὐτὸν 
ἐπὶ σημείου, ἴδο 01 ὈΔβ᾽}18οῦπι δοηϑιληι, 80 ἱπιροπϑ 111 ππὸὲ 
αγέϊοαφ. Ζοπαγαδ 7,65. δ8ι8. ἐπὶ σημείου, ἐπὶ ὕψους : ἈὈ] δ'πΦ 

ἀυνίο Βῖο Ἰοσιιβ δροοϊαϊυτ, ἴοτγοπι. [.,], 12. ἐπὲ τειχέων Βαβὰ- 
λῶνος ἄρατε σημεῖον, ἴῃ πιοδηῖθτ8 ΒΑΡΥ]ΟΙ 18 οτῖρίτο νοι ῤξιοπο. 
1τὰ Φὲο ἴῃ Ογαί. Βονγδέλοη. αἵ τε πύλαι συγκέκλειγτο, καὶ τὸ 
σημεῖον ἤρτο ἐπὶ τοῦ τείχους τὸ πολεμικόν. Ὑὶάε δὲ 168. ΧΙἅ, 12. 
ΧΙΠΙ,.. ΧΧΧ, 17. ὅϑγπιπῃ. Ῥ8. Τ1Χ, 6. Ἐοάδηιν βοῶϑι νὸκ 
οἰϊαπὶ Οσσασυϊῖ ἔπ νϑυθὶ8 δυοῖοιῖϊβ ἱποοτιὶ δρυὰ ϑδωξάαπι. ἘΠῚ 
114: Σημεῖα Σκυϑικὰ, ἃ φέρουσιν ἐν τῷ πολέμῳ, ὑφάσματά 
εἰσεν βαφῇ πεποικελμένα, ἃ εἰς ἰδέαν μάλιστα ὄφεων εἴκασταε, 
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καὶ ἀπηώρηνεαι κονίων συμμέτρων. - ἸῸΣ, ἡιογμεπιδηξιη. 
Ἑεο. ΧΧΧΙ͂Χ, 15. οἰκοδομήσες παρ᾿ αὐτῷ σημεῖον, δοαϊδοι-: 
διῖ ἐραὰ ")]}υπῖ πιορβμπιδρέξδπι. - Ἐ255Χ ῬΊυτ, πιοππιθηέα, 8γ- 
γυς [αἰ, Ἰότο. ΧΧΧΙ, 22. σημεῖα. δι πα] τον Αἰτοὶ ποπαπηδηῖα 
σήμια νοοσαραιῖ, ζος. Ογνεὲ 3278. Βγεπι. σήματα; τέρατα, 
σημεῖα, ΑἸιτεκοὶ δὲ μνήματα. - ὙγΧ, 3206, 11. ρεππα. Ἰστϑτον 
ΧΙΠΥ͂ΠΙ, 9. Τιοδοταηξ γν5ς, 00]]. ΧΧΧΙῚ, 2ι. Αίολαοίδα ἴῃ 
δωρρίεπι, Ρ. 2077. ΟΧΧ ἰὰ Ἰρποῖο νόοάρη]ο οομτυ} 1880 νἱ θη. 
ἰὸς Νυα. ΧΥ͂, 58.. 89.,.. ὅἦνδὲ ΟἿΣ ἐπ ᾿πιδΥ ἐξα νοϑείωπι Ῥγὸ 
εἶσπο εδῖ. - Ὑ, δέρημεπι, Ἐποος. ἸΧ, 6. -- ΡΌ. 2 πέοιέωϑ. 
ἴος, ΧΧΙ, ν,8. 21. .1ν. 11, 18. Τὰ τγαπβι]οταπς τϑρὶδ Ρτὸ 
ἐδη58 ογδίϊοὨ δ, αὐδηὶ σψοσδθι ποίαιομθ. Οοηξον. Αασιὲ 
ὥὐπιπιεπέ. δὰ 06. 11, δ. Ρ. δ0. οἱ δα ἢ. ). ϑολαγζοηδονρέμπε, 
γε. 105. 11, 21. τὸ σημεῖον τὸ κύλκινον, δὲ 6χ ΠΟΠΒυ]]οτυῖΣ 
ἐρδίεπια ΔΣ ΟΠ 1580}η| 68ὲ τὸ σπαρτίον, αυϊ ῥΡτο σηριεῖον δπιεῃα 
δαὶ ἐεδοὲ σπαρτίον. οοτῖο Κμέραςμο Ἰαθεῖ: ιμπέομέωπι δοσοΐω 
Ἀέμι, - ΣΝ ΓῚ, οὐατισο 7, ὅγπιπι. Ναῃι. ΧΧΙΠ,. 21. Τἠφοα, 
οι. ΤΙ, 14. ΘῈΣ, ΧΧΧΥ, δ, ΧΙ(ΤΠ, 6. τὲ υηἃ ἀϊοῖϊας σημεῖον 

αἰῶνος, ἢ. 6. 466 ρμογέφγμαϊα! ἐμέμγα. 88}. Υ, 15. ἀρετῆς ση- 
Δέον, ἀοοειγεθηίμπι ν τι 8. ; 

ΣΗΜΕΖΤΟΝ 41 ΔΜ], εἰφπμπι ἀο. "Ὁ ΠΏΣ, δέρπο 
εἰσπιηι, ἮὮ, 6. δέὅπο αἰΐᾳίεπι πιοῖο. Ε εοῖ, ΙΧ, 4, 

ΣΗΜΕΈΜΟΣΚΟΠΕ ΟΜΑΙ, λανίοίον. ὡπ ῬιΒ. ἀπριγον.. 
ὅγπιπι. δας. ΧΥΠΙ, 10. σημειοσκοπουμένος. 894 ϑολανζδη- 
ὑωσίωδ αὐποϊοτιαῖς Οὐρα, Οοὲείἑη. ἀποῖυδ᾽ δηο σϑοδαι τϑἔοισα 
τυ δα ἸΣΠ 9. - 1» ΡΙΒ. δγπιπι, ΝΙϊοῖ. Υ, 12. σημειίοσκον 
πουμέγοι. - δ ς εἶν 

ΣΗΜΈΕΈΠΟΣΚΟΙΠΟΣ,, δανέοίιδβ. "5195", 1άδηι. 756. 1 88. 
ΧΧΥ͂ΠῚ, 5. “4. κι θα. ΧΧΥΠΙ, 9. Αἃ ροδίοτίοσεηι Ἰοσατας 
Τρ ορβοενανιῖ οπεέξαιμσοπέμδ, νοῦότ ἤδηο, αὐ86 ἷπ 27ε5- 
αρὶ Ῥταδῖοσς ϑελητὰς «Ἰφωξίαα (τἰθυϊκαν, αἹέυδ ἐπιοτρεγειῖς, 
ἔοτίδε66 ϑγπιπιασλὲ, 68869 4π8πὶ 4πο4τ6 δεαυίμυν Κὰρ αέμας 
4υὶ αθεῖ λαγέοίοδ, τἰ βδυρτα ν. 5. “φιέέα ἈΘΌτ. ")1»}1 ρος 
ϑελητὰς νετῖοτο 801εῖ. ϑεὰ δολαγζονιδ, ὁχ ἤσποέο ἴῃ Οαέ. ΝΝίο. 
Ρ.466. (γνώστας δὲ τοὺς σημειοσκόπους εἶπε) ἀοοαΐξ, σημ. δοδο- 
ΔΗ ΘΙΔ ἀπ 6886. ᾿ 
ΣΗΜΕΙΟΩ., εοἰσπο, ἑἐἑαπημᾶπι δέρπμπι “οἱ νοκέλδιρης 

εἶρο, αμὲ ρεδίο, σημεῖον αἴρω ἢ φέρω. πῸ9., αἕέοέέο. Ῥαΐια, 
᾿ Η͂, γ, ἐσημειώϑη ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ φῶς προσώπου σου, ἐαπᾳειαην 

εἰδημπῃ ΒΌΡΟΙ ὯΟΒ δγδοέϊπι 68 Ἰάτηθι σὉ]τ08 τὰ], Ι,Θρογιιηξ, 
αἴ ΠΟ Π}}15 Ρ]οΌΣ, 505, νφαἑδέμηι φαέοζέαέμν, ἃ ὍΣ, νονΐἐδιεπῆς 
ΑΔ 7... ΜΙολαοίϊε Βιδί. Ογέσπε. Χ, 226. δὲ δέαημξο «“πεΐ-- 
ομὶο, Ῥ, Ἰ. ν. 45. ΜΙΒὶ ἁνόσο ᾿ἴθογα ἐμπιουργοίδιίοπο ἢ. ]. 
δεῖ ε666 ν᾽ ἀφπέον, Πεογοῖ. ἐσημειώθη, ἐευπωθη. Ζ26χ. γενεᾷ 
ἍΠ5, Βτοπι. ἐσημειώϑη, ἐσφραγίσϑη. - ὍΌ,ν νοαξέίωπι ἐξέφο. 
Ἰμορά, 1ε8. ΤΙ͂Χ, 0. - Ὄρϑυπ, γωρσίο, οοπγωρίο. “ἴφω. Ῥδ. 
ἸΧ, 6. 8.. “Ἰφωέϊα νοσεῖ βοῦσ., ᾳυδο ἢ... βιῴψετς Ὀοῖοῖ, ἃ 
τὰ, Ὅ)5., χοῖλι δὰ Ὀ03, υἱ οἰ: αὐ ν»ϑαῥῥωπι 66 γϑοέρθγε. 
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᾿ς ΣΗΜΈΣΏΩΣΙΣ, εἰρηβοαξίο, δέρβηπι. Ὀ8.. φοχέλλιεπες 
Ῥεαῖαι. ΕΙΧ, 6. - πηηῆ,ν πέρηο,  ἀεείρηο. «44ι». Τἀοοά, Ἐπ ΘΟὮ, 
ΙΧ, 4. σημεΐωσις τοῦ ̓θαῦ ἐπὶ τὰ μέτωπα » δέσπεπι Τδα Βυρ6 5 
ξεοηῖοβ. 866 4υϊ8 ἴῃ τόχίυ Βαῦγ. Ἰορίτμτ ὨΝΊΩΝ, δδϑδοπίῖος ὕσγές 
«γίᾳλίο, αυὶ ἴπ πεοίἐῤβοίο εὖτ. ἮΝ ἵ ο. 4. Ἰεροιιάμππι δυδρῖς 
θῖν σημεεωσέες τὸ ν6] τῷ Θαῦ, δὲρπαδὶα Τα οἴο. - 

ΣΗΜΕΡΟΝ, δοαίε, ἱ. 6. δοξ ἀἐδ, πιπο. φες δέσππε, 
1πά. ὙἹ, 17. δὲ σήμερον Θβὲ Ἰεςεῖο Ἰαϑηᾶοβᾶ ΡΙῸ σημεῖον, 6 
Ὧὰ αυοφυθ οτἴυτι οβὲ Βα 6 Π8 πᾶν. - ἃ, λίο. Οδυ. ΧΙΣ, 

ὅν. 58. ΧΧΧΨ, 20. ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. Ὁ86406 δὰ οδτδες 
πύτι ἄϊοπ). Οοπξ, Ἀοαι. ΧΙ, 8. - ΓΙ, ἀέο ἶρδ6. Οεα. ΧΧΥῚ, 
55. Εκοὰ. Χ,6. Νυπι. ΧΧΊΙ, 30. δὲ δἰτδὶ. -- 91), λὸο ἀξ. 
Οόη. ΙΝ, ι5, ΧΧΙ, 6. ΧΧΊΙ, 14. δὲ 4)}δὶ δδϑρίιβ. -- ΠΥ ὩὩΔ3Πν 

᾿ δ ὲο ἦρα ἴδο. Ὀθαῖ. ΥἹ, "4. 1 8865. ΧΥΠ, νο. 46. εἐ ὉΪ ΙΒ. ἧς 

) 

53, ἐπ ἦοο αἶδ. Νεῆδαι. ΙΝ, 2. - ΠΣ ἘΠΡ5. ἐπ λοο -ἑρδο 
" αἰἰο. 1ο8. ΝΠ, 45. - 2:53» δίσμξ ἤοο αἰϊδ. Νεβεῖα. Υ, κ1. - 
Ἐ21}2 οοπῖν, ὁΧ [3 1513. αεη. ΧΧΥ, ὅι. 53. 1 ὅ88πι. ΙΧ, 17. « 
ΠῚ 212. δίομξ ἦοο ἔρδο αΐδ. Οδα. 1,, 20. - δ ΣΡ, ἐρδοπιθές 
Ἐ Ζδοἢ. ΧΧΙΡΝ, 2. 

ΣΗΠΕΔΩΝ, Ῥμέρθαο, μἔοδ μωέγέαϊεπε. 5)» ᾿άδι;, 
ϑγπιπι. ἴον. ΧΙΠῚ, “8. σηπεδόνε. 86ἀ ἰδὲ σηπεδοὶν δρεοϊαϊίπι 
μοι ρμέγλάεπι ποῖαῖ.. Οοπῇ, Ηοβ. Ψ, τι. Ὑιάρ Φγμθέωπι δᾶ 
οδ. ΧΙ], 8. - 

ΣΗ (ΠΗ, Ριέγφεῖο. 59) ΨΦΥΜλζε, 1ϊ, Ῥωέγδαο ρΦγ δα) 8, 
“44. Ἰοὺ. ΧΝΤΙ, ι5. οἐὲ ΧΣΙ͂, 6. 

ΣῊ ΠΩ, Ῥιμένεγαοίο, Ῥενάο. Σήπομαι, Ῥωέζεεοο, 40}- 
γμπιρον., ΘΟΜΒΙΡΠΊΟΥ , ἰῖθαι σογγμρέξοπξ δ6πὶ οὗποχέμα, φϑαρτὸς 
φἰμὶ, βταρ λὲδ βεπι. ἘΞ31, αὐλαδγδο. 1οὉ. ΧΥ͂Χ, 20. ἐσάπησαν 
αἱ σάρκες μου. Τιϑροτατϊ ξοτία880 π3.. ζω. σοπδιπιέξα 6α7.-- 
νεέδιι6. Ἐοτίδε8β6 δυΐθιη νοτρα ἤδθο [Δι Ροτίπθηῖ δὰ "ὙὩ 33, 

᾿«' ἐς σᾶγπε πιδᾶγ) ὕτὸ 40ὸ ἀϊνϊδῖαι Ἰδρετιηῖ 5.3. 21 (8 331} 
3βυχὲέ εοὰ ρνοβωπκὲε σανο πιθα. δ μον Δαῖθην δὰῖ ρου οὐ έμδνο 
νἱἰἀεῖον σατο, φυδηάο ρυϊγεδοϊς, - Ὁ. ΗΙΡΏ. ),δέονϑ )αοίο. “ 
ὅϑγπιπι. ΟΟΒ6], Χ, τι. ΄σήψει- - πτὴν οοπέθγο. ἴον. ΧΙ; 7. ᾿'ἀσε- 
βεῖς δὲ παραχρῆμα σῆψον, ἱπιρίοδ. δυΐθηι Θχῖδαρ] 0 Ῥογάδ,. Ὁ. 
ν. ὃ Εοτῖδ889 Ἰοροευπὶ ἨἼΣ, υἱ οἷς ΗἸΡΏ. ἃ ταᾶ, ἢ21. - πὴ, 
Φογδιπιο ῦ. «44. 1οὉ. χχχίῆι, 1. -- ΡΌ2 ΝΙΡΒ. ἃ ῥῇῈῇ, καήδεδν, 
Ρι. ΧΧΧΥΤΙ, δ. - πο, ἐγαῆἦο. Ιδτεῶν. ΧΧΙΠ, ᾿’9. ϑϑῆβυας 
Φαρτεββουυηῖ, - ΠῚ 9). σοηρτγεραέίο, ἴϊ. ἐσδεϊπιορέιπι. ἴον. ΧΥῚ, 
σφ. Ν᾿ Ι,. - 01 ῬΙΝ. ἃ Ὀγ», σμοοέάο. Ἐιξ6οι. ΧΥ ΤΙ, 9. ὃ παρπὸς 
σαπήσεεαε, ἔτιοῖαδ ρωέγθοοθέ. - ὩΡ. “441. ὅγπιπηι. Ῥτον. Χ, δ. 
σαπήσεται. - ὕύντ, ἀογγδάαα. 7πὸ. Τογοαι. ΧΧΙΧ, ι). σεση- 
πότα. 8ὶτ. ΧΕΥ͂, 10. πᾶν ἔργον σηπόμενον, οπιηϑ. φμοα 688 πιῶ 
φογὲ αὐ ρωξῤγφα ἐπ. οὗποχέια. Ἐωζρ. οογγμρεξδέέφ, 

ΣΗΩῚΣ, ἐποα. "ὭΛ55. ϑοομπαμπι ̓ οοπιρέεγε ἐδ, 86: οἱέῆξ 
φοπϑδιμππιβνεγὶδ. Ἐς. ΧΧΧΊΠ, ε- εἷς σῆς ἐπὶ ἱμάτιον. Νατ ἀ6-᾿ 

,, δυκοευῶῖ ἃ ΠῚ), ἐπιρέσχωδ, ᾿ἐπηρέβοαειιδ, ἑμέογέμα ἐεε αὐυοὰ 



[ 
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ἐείποα ἄϊοξ Ῥοῖθδει. Εἰχ δἱξότυπι βαπιϑιαῖῖα Ἰϑροτηπξ Ἴλ5} Ὁ4999 
γεὶ 5355. “Μεολαοίξο ἴὰ Β1ΌΙ, Οὐ. Τ᾿ ΧΙ, ἀρ: Ρ- 118. δοπ"- 
ἰϊοὶϊ,) 605 Ἰοριὖδδο Ἴ22} ἩΠἾ33. - ΒΘ, πηᾶθ ξοτγίαββϑ ογία 68ὲ 
γοχ σδϑοὰ συΐς- 166. 1, ὃ. - ὩΣ, ἐἕποα. Τοῦ. ΤΥ, 109. ΧΧΥΗ͂Ι,, 
δ, 1.8. Τ,, ἡ. - ᾿ηῸ», ζποῖο. Ἰοὺ. ΧΧΧΊΙ, 20. υνρῖ ἀοάυπχο» 
τερὶ ΔῸ Ὁ, ἐέπσα, - ὩΡᾺ, Ῥωέγοαῖο. Ῥτον. ΧΊΨ, 5... Βοολαν- 
ἐμαὶ Ἡΐεσος. Ἴ΄. ΤΠ. Ρ. Θ᾽ 8. θαυδδ5 αὔδδτε, ον ΓΧΧ Β. ]. ρσὸ 
Ρυϊγεάίπα δ θαιϊ τότες ἐζηδαπι. 80. ἔδοῖσπι Ὦοο 6ϑὲ ἔχαπβρο- 
δἰἴοηῦο Ἰἱεδσώσοπι 95., ἀ6 400 νἱᾶο οηΐηθξ. Ρ. άοογ. 1,6- 
εἰϊυς ργαθῖδυθα Ῥγονυ. ΧΧΥ͂Ι, 21. σὴς ἐν ἱματίῳ. ἴα τοχῖα Ποῦ το 
ῬῖῸ δὲ85 τῇ] Ἰθρίτυτ. ΜΙΟΒ. ΨΗ, 4. δὲ Σπάϊος Οσρροϊίο ἴα 
ποέξ. ογέξξ. Ὁ. οί. Ἰοδοσιπὶ ΡΠ ὉὉ5, μ6 ἐέηθϑα αἀδηέΐδιο δέγέα δι, 
ϑίταο. ΧΕΧ,, 5. σῆτες, ἐἰπδαδ, 8Β6 σαγίαθ, ἴα Τερμγίπα τοῦς 
ἀϊιατ. ΚΖ πεῖ. μειΐένγεαο. Τιορὶς σήπη, Ἐξ ἀθοατο μαᾶβοῖ οοἄ, “)6ς, - 

ΣΗΣ ᾿ἜΚΤΡΩΤΩΝ, ἐΐπεα ἀγγοῦσπθι ῬὴΠ., ϑρέμπας 
ΟΝ. ΥΙΕΙ, ά. Ψίἀο δυρζὰ 8. ν. σῆς. ᾿ ' 

ΣΗΤΟ ΒΡΙΩΊΟΣ, α ἐΐπεοὲς αὐσοιεδ, σορπδιπιέμδ, ν 2: ον, 
χώσπι οἶδε ἐΐποα. ΤΟΌ. ΧΤΙ, 28, ἱμάτιον σιεξόβρωτον, νοδτὶπη δ. 
ἴππι ὦ ἐΐγαξα αὐγοϑε. Οοπξ, ἴδο. Κ΄, 2. 8ὸ ζοκέοου Ν'. 7. 5. ἢν, 

ΣΉ ΎΌΤΤΑ. ἴρ88 νοχ Βοργ. πθῳ, οσάνιεδ. «4. ὅγηιπι. 1886. 
ΧΠ1, 10. σἥτεαν.. ἣ; ᾿ 

ΣΗΓΌΕΙΣ, ρμένεάο, ρμμένοζασέϊο.. Ὁ , νογαὲδ, 166. ΧΙ͂Ψ, 
11. Οομ, “6δολίη, ὅοον. 1Π|͵ 4. υδὲ ἃ Οἰδγίοο σήψεις τοὰᾷϊξαε. 
φαγπιόδ, αὍδηι ὩΟΣΙΟΠ ΩΣ ἴθιηοσθ Ὠοραϊ ἴογγοιθ. Οἰοασ. νϑέξ,. ᾿ 
σῆψις, ἐΐέγιδα-. ' ; 

ΣΘΕΙ͂ΝΟΣ, ν͵ο, νοδιεν, ροϊσηεέα. ὭΛλὩλ, ζονεεμάο, τοδων. 
100. ΧΧΥ͂Τ, τά. - ὩΡ.» δογπι. ΤΟὉ. ΧΥ͂Ι, 15. Οογημ ἴα. Τὶ 
.6886 ροΐσηξίαθ βγιαδοΐαπι 86[16 ποῖιπὶ Θ8ῖ, -- ΠΕ}, γωφέξοδε 
Το". ΤΨ, το. σϑένος λέοντος. Ὑιάδηϊον ἸοοῸ σϑένος (φυοὰ τά- 
προ ατιοαυθ Οὐ, δγν. Ηεν. δραοϑοῖε) δοσίρδ1586 στόνος, Ὦ. δὲ 
δεπιξέξεσ 8. γερίξμς (αἰ Κρ. [δ δῖ} ), αὐοά ροεῖθα ἐῃεοϊεῖα 
εὲ διιάδοϊα 1ἸΡεασὶϊ τυπεδίαπι ἔπογιε ἴ σθένος, γοδωγ,. Οοηξ, 
Οταδεὲ τοῖον. ἐπ ΤΧΧ ἤεέε. ΤΟ ΤΡ. ο. 4. (. 4. Ἑοτίαδβεο ἔδ. 
τοι ΤΙ ΧΧ, ουπ 51:6 ἀυθίο νἱάοεθης, ἡ ἢ. 1. πιεϊδρμοσῖσθ, 
ἐπιρέογιπι ψχοϊοηέξαπι οἱριϊβοθτθ, οἵ γωρέξμα ἔδοηὲδ γοδι τ» 
ἀϊοεῖ. θη δἴη6 ταϊξοπο ἃ.]. γοσαθιῖϊο σϑένος τοὶ Βαπῖ. 

ΣΘΕΝΩ, ρμοδϑιπι, ναΐδο. ὅ Νῖίδοο. 1Π|, 8. βοηϑεῖν οὐκ 
ἔσϑενον. Ἡδογοΐ, σθένειν, δύναται. Ῥλέϊοκοη. Οἴοδε. σϑένω, 
Ῥοξέεο. ' ἣν ΝΣ τὰ 

᾽ 

ΣΙΑΓΙΟ ΝΙΩ͂, τοὶ, πιακέϊαθ, πιαίαδ. ἸἘλΝΠῚ ἄπ8]. ἃ ὙΠ, 
ἰάσσι. Τρ ους. ΧΥΤΠΤῚ, 5, Οὐοπέ. ν. γόνω. 

ΣΙΓΩ͂Ν, πιακίϊδα, οἴίατα τιοπιθὰ Ῥτορτΐαπι Ἰοοἱ. την, 
»γογ. Ἠοϊέφεξ Ἰγοαι, ΧΧΧΤΥ͂, 5. υἱϑὶ πὴ ἀροτῖθ ρεγπιυϊδεθπηξ. 

ἢ. πὶ ὯΝ, πιακέϊία,, ζεται ποπιϑὰ ρτορείτηιν δοοὶ, πδὲ ἐπῷ 
Ά. οανέξαϊα 7οη6 ογέέαν, Οοπ, ϑελωῤεδὲ ϑολοῖία ἐπ, Κῦ. Τ'. 
86 Οο6π. ΧΥ͂Ι, γά. Τπά, ΧΥ͂, 14. ἦλθον ἕως. σναγόνα,, νϑιοτυααῦξ 
Ὁ64τι Αἀ τρακίθδπι, δ, 6. υϑάτ σα ἰοσωπι, φιξ νοραθαζι" 
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σιαγαὶν, (ΟἿ1. 7οδορῆ.. Α΄. 2. Υ, το. ὅθεν ὁ. Σαμψώνης ἐκάλει 
τὸ χωρίον σιαγόνα. ἸΡ1ά. ν. 10. πηγὴ, ἢ ἐστὶν ἐν σιαγόνε- 
Νοπιεα ἰοοΐ, ᾳυοΐ Βὶό σιαγόνα ἰπτεγρτοίδηΐαν, ν, 9. “εχὲ 
τοἀδιιῖς. Τιοστδ δαΐθηαι ποπιθα 1]]υ4 πδοῖυδ οδὲ 8 πιϑαὶ]]8 
ϑαιιδοπὶδ.. 408 ἔιᾶϊε δ δτδϑοσοαι δχετοϊϊζάη. Οτδοοὶδ 
8185 ργοιιομίοτίυπι 1 δοοῃῖοοβ, δ “ορο δῖδδίϊα (Ο ἐπ 
ΣΏΔΥΟ ΘΧΟΌΓΙΤΘΩΒ,, ὄνον γνάθος. αδὲπὲ πιαρέέία, ματῖῖοε ἀϊοίαπι 
Φει. Νίάο Ταιυδαπίαπι 10. 111. ο. 22. εἴ οοηδοῖ ]δογοἠέμπο ἐπ 

᾿ νου γνάθος. ξἰμδοό. Οποπε. ἐρν. “έχει: ἐν λέχει. ᾿Ακυλ. καὶ Συμ- 
αγος ἐν σιαγῦνι. Ἦχνιο οἴίαπι τοξετοπᾶάυβ οὶ Ἰοουβ 2 881). 
ΧΙΣ, χα. δὲ ῥτὸ εἰς ϑηρία (2) ἴῃ δά. Οοπιρίωξ. Ἰορὶτας 

ἀηὶ σιαγόνα, 4080 νϑγθᾶ ἰπ πιδγρὲπηθ σα, Ουἑδέξπ. τιοῖδῖὰ 48 0“ 
456 τερειῖι Ογἐσοδα’λὲμα ἰὼν ιολδονπεὶ Πορογέ. ὀξδέ. δὲ ογἑδηξ. 
Ζὲξοεέας. Ῥ. ΤΊ, ν. 238. 1 ατἰϑτροϊδίιπι 681 δπ6 ἀυδίο ἢ, 1. ὁχεαι-. 
Ῥιυπι Οοπιρέμέεπεθ. οχ ]Ζοδορῆο, αυὶ 44. ΛΙΥΤΙ, ι2, 4. ἐδὺάϑαι 
τοί δβ νουρίβ πδτταῖ; εἰς τύπον Σιαγόνα λεγόμενον, 8ἃο γτο 
δ ΓὉ ἔοτία88ε 166} ποπὴ, σα 2,5 ἦὲ. - τν, οὐπαδωδ, ἰϊ, σόπα, 

“ χιαχέα. Ῥδαα. ΧᾺ ΧΙ, 0. - πΒ, ο8, ογίδ. ἴον. ΧΧΙ, ὁ. ϑαυ-» 
μάσατε χεῖρα ϑέντες ἐπὶ σιαγοόν.. Νίαῃυβ οτί Δ64η08 80 ποᾶχὶ}- 
1δε δἀπιοῖὰ εβῖἴ δίρῃᾳυπι δἀπιγδιοη 8. 

ΣΙ ΔΟΝ, Σίαλος, βεαἰένα, ϑβρωέωπι, ἱ. 4. σέελος. ἴξ. 
Ῥόγοιδ δαρίπαέμδ. ϑῖτδο. ΧΧΥ͂, 11. γυνὴ μεσϑία (πιεγείγἐ) 
Ζση σμάλῳ λογιοϑήσεταν δοουπάυπι ο4. Οοπιρέ. Δδτοιδομηοία6-- 
γμδ ρογοίπι ϑαρίπαξιεπι Ὦ. }. ἱπτα)ορὶῖ. Εἰᾳυϊάθην πι8]1 6 πὰ ἐπ, 
ποῖΐομθ δρμξὲ δοοίροτα. Ἐπὶ γδδ πεδέϊεϑ ργοεξὶ, αὐἰπιοαίμεπε 6071- 

. Ζονιέα. Πεογοῖ. σίαλος, σίελος. ἀφρὸς. πτυξλος. 
ΣΙ ΓΑ. Ἐ58ε ἴρβα νοχ μοῦγ. ϑήω, αὐνοσ, ἐξδενγαἐέβ, ρτδθ. 

οἷδ ᾿ἰτον8 δορί. 1ε6. ΧΧΧΊΙ, 5. δὲ ἂὺ ἰσγοῆγπιο ῃ οπεοι 
χιοπέ. Ῥ. 4:1. ποᾶϊὸ τοδάϊιις ἐασα, αυδβὶ 5ὶξ ἃ σιγαω. »ὶ Θηἶπα ἢ 
Βαυά τᾶτο ρθγ γ δχρυϊνἑϊων, ν. ο. ἰπ νοοΐρυ8 ΠῚ 9», γομόρῥα, 

. δὲ πιν», γάξα. 
ΣΙΓΑ͂ 22, οἰίδο, ἕαοεο, δϑιΐου. Δ 17 66480ὅ. ΤΏτοη. ΠΠ, 

ά8.. “4φω. Ῥε. ΧΧΧΡῚ, ». - πη ΗἰρΒ. Εχοά. ΧΙΡΝ, ιά. 
ΙῬε, ΧΧΧΙ, 5. ΧΙΙ͂Χ, 41. ὄγπιπι. Ῥ8. ΧΧΨΊΙ, ᾿. 7Τἠδοά. 1ε8. 
ΧΙ, ι. - σοη ΡΙΉ. δὉ πῷ, δέέδο. Απιοβ. ΥΙ, το. - στ, δέέδο, 
ἑαοοο. “ἴφι. οὁὲ  ΧΧ' Ῥε ΧΧΧΥΤΗ, 3. Ρε. ΟΥ̓Ϊ, 29. ἐσίγησαν 
τὰ κύματα. δοάαδαπέιν Βυςῖθ8. Οὐδ). {{Π1,| 7. - νι, νοοσὲ- 
Ἰογαείο, ἴκ. αἀένδε, ἐξδόγαἐίε. 1686. ΧΆΧΤΙ, 5. Ὑὶάοδ βυρτὰ δ. 
Ψψ. σίγα. ξ ι 

ΓΗ", ϑἰζογρέέωπι. "ὉἽ» γεϑοΐδϑίο. ΤΑδοα. 168. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι͂, 
10. τῇ σιγῆ. Ια. πεῖς Βαθυϊς ποιΐοπθαι δέῤσπα , 4 υδπὶ δαθϑὲ 
ἔ3τι,. δὲ φυδηάοᾳυό ΠῚ. - ΠλΟΝῚ, δέῤσηέέεπι. “17. ὅγπιπε, 
'ΤΑξοσ. ῬεΕ. ΧΧΙ, 3. ὅὄγπιπε. Ῥβαϊω. ΧΧΧΥΠ, 5. Υἱιάθ εὲ 
8ιΡ. ΧΝΤ, τά. 1 ΠΝ 

ΟΣΙΓΑΩΡΟΙ͂Σ, ἐφοίέμνπδ. Δ, 8078. Ῥτον. ΧΥ͂ΤΙΙ 
σιγηρός; αὐ νῶῦθα Ἰθρεηάνπι δϑῖ κλῆρος; υἵ Ὠδῦοιῖ ορἀ, “6. 

εἰ Ονίμοπεα δοπιΐξ, 24. ἴῃ ]}ὁ8μ6. εἴ δολοί, δὰ. ἤΐοπι. γραφεξχαο 
παύει κλῆρος. 81:. ΧΧΥῚ, 16. γυνὴ σιγηρά. 
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ΣΙΔΡΕΟΣ, ΟΥ Σ  αγνομδν ανναίμωο. δ, ὕἴόννεσα, 
μον. ΧΧΥΙ, τ9. “δήσω τον οὐρανὸν ὑμῖν ὡς οἰδηζοῦνι. Ροπδπι , 
οοοθαι νΟ Ὁ 8 τη 4 Βπι᾿ σεγθυα, 86 Θἷδοϊδῃη, υἱ σοοϊηα. 
ἕοττευπι ν Οὔ 18 511, ἢ, 6. Ὠ]]8πὶ ἀθπντίδε ρΙυνίδιη. Σ,ϑήρεος 
ἂς ὁ0610 νδεῖὶ 4υοαὺθ ροίεϑὲ ἑἐπσνογαῤῥέξα, ἐποχρηρπαδέδὲ, 
οὐδγπιαίιια, φιεοα ῥνγδοΐδιεϑ ἄς νοέὲϑ 7εοέὲ ποπ ροίδδέλ μὲ 86, 
»έινὲαπι αἰεπτιξεέαξ. ϑὶς σίδήρεος πιϑίδρβοτῖςα δά διαί Ὁ 2720. ἡ 
“πε, Υ. ο. Ἦ]. χ᾽, 357. Τυὰ. 1, 19. ἄρματα σιδηρᾶ, οὐττιο γεγγαξές, 
Β, 6. ̓ ᾿αϊοέδει αννοὶβ ἐηδένμοέξ α, ζαίααέξ. Ὑἱὰδ οἐ [μὰ ΙΥ΄, 8. 
13. οἵ σον. δολεξδγαπι 6 γα νελέο, 110. 1. ο. 3. Ρ. λΔ. - ἀγα: 
δες οΒμα]ά. Ὦδη. 11, 35; 34, ἸΥ͂, τα. Υ͂, 4, 

Σ,ΖΓΡΙΟΝ, “ότι ̓ Ἡρεαρκδεῶνε ; ΡΞ αν 
σόεπε. ὮΥἍΞ. ἰάδι. Ὠφοε, ΧΙΧ, 5, ἅ Ἀερ. ΥΙ, δ. ΟοἘε]. Χ, 
10. - ΣΟΥ ΒΒ ἼΠῚ ΡΙαγ. ἀομωπεΐνα. ϑγημῃ. 'εἰ Τλεοά, Τοῦ. ΣΤ], 22. 
σιδήρια. 

ἜΣΙΖΗΡΟ' ΦΈΕΣΗ ΟΣ, ννδου ὩΦΟΙ8: 8. ,Ἴεγγοα οἰπομῖς 
΄ἄαδεησ. Ὁ ἸΝῖδοο. ἸΨ, 8. ἀγόμενοι σοδηροδέσμοις ἀνάγκαις. 81- 
δε πιοὰο οἴ 08 ἀϊα φίεογπο ᾿νοέλενεηαἰἐρξοίέ ἀλοῦτο δο] θην. 

τ ΣΙ ΔΗΡΟΝ, ὑμήκα 5133. ἑάομε, 4). 2 Ἀεξ. 1], 5. δ: ἡ 
᾿ τὸ σέδηρον. 

Σ΄ ,ΔΡΟΣ, Ἰδείε » ἴδοι σῥασέωο, δἴἴδηι πομναρμᾷ. υ . 
. ΘΟδη.ΓΝ,2.. Νπ. ΧΧΧΙ, 22. ἴλουι, ΝΗΙ, φ.. οἱ οἷ! 

δδερίυβ. 58. ΟΙΨ, 18. εἰς σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ» 4 νοΐ Ζλφο,. 
ἀογέέμα ἰπιετργοίδιυν: μέχρε σφαγῆς ἐκινδυνευσέν, Ὦ, 6. ἐπ 
αἰδεγέπεον, νἑέαο αὐαμοέμε. ὁοδέ. [τὰ 4άθηυε Ολεγεοφέονα. ὅγπαν 
πναοεα αἀοαι6 Βαδ δῖ: εἰς σίδηρον ἦλϑεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ. , ϑϊμπιϊς 
}1ς ἐδ Ἰδοῦ ξογτιν!α δὲ, 4086 Αςῖ. ΧΧΠ]Ι, 28. ἰορῖτογ. οἰ ορμᾷ 
ἘΧΧ Ρ5. ΟΧΧΙ͂Ι, 4. εἰ 5. τ ἸΣΔν, δόομγῖδ. συ, ΧΧ, 10. “ 
δὴπ, σίασδις Δα ὁπιηθ ἐεὶξ σοηιι8, (πὰ δὲ λόγχη φοαφάοφυφ 
τελάϊτυτ). ἴοϑ. ν, υο. ΧΥ͂, 4). ΧΧΧΙΧ, 92. Οὐπξ ψλεμείμη 
δὰ Ἰοσιίαι ροδίεσί ουθπι. -- ΠῚ ΠΟ, ποναρωΐα, Ἰὰᾶ, ΧΗ, δ... ὅδ, 
1,11. ΤΑδοῦ, Ἰυὰ. ΧΥῚ, 17. . ΜΟΥῚ2. οδαϊά, δα. 11, 89. 4. 
45. οἱ 45. δὶς. ΧΧΧΥΠΙ, 538, ΧΟΝΤΙ, 20. 

ΣΣΙΔΩΝ, ϑέαοχι, ΠΡ ΓᾺ οεἰοόνέφ ἐπ «Ρλροπέοξα. ἨρῈ, ες- 
»Ῥέεπέγεο. ἴοδβ. ΧΙ, ... Ἠϊο Ἰορδγύμξ, 1ἼΧ.. “76εγοῖ. Σιβονίους, 
«ὥοίνεκας. Οοηξ, ΓΧΧ ἴδοις, ΠΙ, 9. οἴ 165. ΧΧΊΠΙ, 2... 

ἜΣΙΕΙΝ. Ἰρϑὰ νοὶ μοῦτ. χε" Τ6ι. ΧΙΠ, 214. δὰ φαστῃ 
Ἰοσυτι ὡγοσορέεδ .ρ. 215. οἱ λοιποὶ τῶν. ἑρμηνευτῶν, ἀντὶ 
᾿Ονοκένταυρονι, ΣΙΑῚΝ ἐξεδωκαν. ϑιτοι α ἐμλνθη 68 ἰῃ ρβόρ 
Οὐπιπιεπέ. δα ἴν. ]. Ρ. 4 ι:. ἢπ. Ἐκ πίτοηυθ δδθο τὸς τϑββομὰς 
φῃοᾳιε 6βι Πευγολίο 5,΄ν. ὀνοχένταυρωε Ἰορο Σείην. 5" 

ΣΠΓΔΖΟΝ εὐ ΣΙΈΖΟΣ, βαένα, δρμέμπι ὺ 8 1189 αὐλὸν 
εἰ σέαλος. ᾿ὴῚ. 7εβδιπιέπιέα, ἴο8. ΧΙ, 15. εἰς σέελρς λοχισϑήφον- 
τοι. ΝΟ]] θα βίδϊυετο, δο8 Ἰ6ρ886 9, ἀρεέμιμ, ροϊΐυϑ ϑοηδτᾳ 
ἐχριεββογοπί, δἴ 8]18 πηδίδρθουδ, βέη8ι: ἴϑπιθῃ ποῖ χρμἴδίο, 
Ὧδὲ 6,20 ἩθοΒΕνε ιν (ριξε 4υθαμο ἜΠΒΟ ΧΧΥ͂Ι, λ}, 860. εα, 

! 
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(Οὐυπερῖμε, Ξαρτα ας. ν. σίαλος. Ῥιδεῖοτρα, χαδπιδἀπιοδσαι 95, 
- δριέμπε, ἃ τα, Ὀ[)γ ἀαἰέεγιειαέμϑ 65ὲ, ἄταν. ὧν ἀεδοεπᾶϊε, ἔτει 

οἵΐδπι ἃ Ὁ, σοπιπιέσγα, αξίεηματθ, [Ὶ δρεέξ ποιϊοποπα 
ΒάΡοτ οἷξαι ροῖαϊς. Οδρἔογυπι ζωσῥέπμσ 22. Ρτὸ σέελος μαρεξ 

. πεύελος. « ὍἋ» ;ΐ ἀτλΡ, ἣἿ (πιυΐϊδῖο Ὑ ἐπ Ὁ), πιμοξἑαρίποπέ, 

οαἰέναην σπιδέέο. τ ϑδιι. ΧΧΙ͂, τά, τὰ σίελα αὐτοῦ κατέρῥει ἐπὲ 
τὸν ποίγωνα αὐτοῦ, 588]άνδια ἦτ θαΙθαπ φπιϊεζοραῖ, 

ΣΙΚΕΡΑ, δίδογα, 4μὲνὲθ ροέωα ἑμδδγέαπδ, δὲ δβρεοϊαιῖηα 
διᾳφαδηάο νέπωπι, “Ἰϑὼ, ἰάδιν, Τὸν. Χ, 9. οἶνον καὶ σίκεραν οὗ 
ἢτίεσθε, νἱποπι εἰ δέσσγαπε Ὡοπ δέροιϊδ. γ14ο οἰ Νυπι. ΥἹ, 5. 
ἄγευι. ΧΙΝ,26. Ιπἃ, ΧΗΣ, 4. γ. τά. δὲ οοπξ, [ζ0ο. 1, 15. Νααι. 
ΧΧΥΠΙ, γ. σπείσεις σπονδὴν σίκερα υρίῳ, οθαπιά68 πῃ 1188.- 
χαδὰ σίπμπι Ὠοταΐπο. Οοπῇ, 5. ΟΧΥΤΠ;, 15. οἱ Ῥγον. ΧΧΧΙ, 
ἧ, ταδὶ "230 τεάδυπε οἶνον. ἔξ έπεπι δεἴλδπι εα νοοϑ ἀ]ᾳυδιάο ἀ6- 
τ οτατὶ, 6χ.ἕ Ταγρωπὶ ΟὨαξδαδοσζαπι ποΐππι 6666 ἀἰοῖς Ζίῥῥίηδέμα 
ἐνίοέανοῖ. ϑαον. Ρ. τάδ. ἘΔΙΗΌπειΣ οτβο, 4υΐ σέκεραν φισηενέα 
Ῥοίππι ἱποδγνῥαπέοπι, οχοερέο νέπο, ἰδατυ ἀθηπσίατο γοϊαπῖ, 
ϑίο ν. ο. Ἡεογολέωδ: Σίκερα, οἶνος συμμιγεὶς ἡδύσμασιν, ἢ πᾶν 
φτύμα ἐμποιοῦν μέθην, μὴ ἐξ ἀμπέλον δὲ σκευαστον, σύνϑετον. 
Ῥβάνονέρεσ' Βαθ3ι: μὴ ἐξ ἀμπέλου δὲ σκευαστὸν, ἀλλὰ σύκχϑετον. 
ϑυξάαθ:: δἰκερα, σκεναστὸν πόμα, καὶ παρ᾽ ἑβραίοις οὕτω λεγό- 
μένον μέϑυσμα. οἶνος συμμιγὴς ἡδύσμασεν» ἐκ τοῦ συγκεκράσϑαε. 
Ουδπι π:Ά16 Βῖο νοχ ἀδάποαϊασ ἃ ζιύδϑοῦ συγκεκρᾶσϑαει, [δΔοΐϊ]ο 
015 νἱάδτ, Ναπι οδὲ ἤεθτν Ἴϑῳ ἃ οϑνὶ, ᾳφυοά εδὲ ἐποδνἑαγές 
Ὄ]υτα ἄς ἐδ νίἀδ ἀρυὰ αυοσξοτοδ οἰξαίοα Ζζ οὐῆο δὰ Τ,πο. 1]. 6. 
Ῥ- 665..δ6 ἴῃ Ζζοχίσο ΝΝ. Τ. 5. Ἀ.ν. Οοηξ, δὲ ἀθ ϑέσογα δὰ ραΐπιξα 
γαγαία ϑραπλοηέμνς αἷθ τδ1ὲ Φὲ ργαεδϑέ. γμεπείσηηας. 1)146. ΤΥ μι. 
522. εἴ Σαάν. Ποίαπάωπε 1) 66. ΑΖίποσί. Ῥ. 11. ν. ὅ6οι. 

ΣΙ ΚΙΜ.. Ἐδ8ι ἰρεὰ νοχ Βεῦν. ἐϑονυὶ, ρογέϊο, (αἰδα8 εξ 
ἀέθοπι δέολόην ἀοποῖαι). σοὺ. ΧΙ ΥΙΠ, 22. ἐγὼ δὲ δέδωμέ αοὲ 
σίκειμα ἐξαίρετον. Ψιάς Τ᾽ αἰούσοπαον, Οἰοδδ. ϑαον. δας Ηεογολὲο 
Τ. 1, Οριδοο. ῬΆλείοί, ν. 201. “ 

ΣΙ ΆΚΌΏΟΣ,, εἰσέμε,, αἰαναοΐλπιπι, 1. 6. ππιπμεδ σογιεΐπθης 
ἄμα ἀγαοδπδαδ, πωπιέοπνα ὁὲ ροπάμε Πφδναθονεπι. οπχ οτὶρὶαθ 
ΕΙΣ γλΘα, 1316, ἐαρέα,, 1ἴ, τηϑτομγπιΐοθ; ρ»ομαμα, φμσά ' δας ἐἰα-' 

, Ῥέαϊθ [αοέιπε δεέ.  ϑι. ΧΙΥ,, 26. δογαιὸ 1δὲ δϑὲ ἄθ σέσίο. δὶς 
»Ῥολἄενο γορίο, 4υὸ τορῖθαϑ τεϊραϊα εἰ νϑοιρα]α Ῥϑπὰορδηΐωσ, 
απΐ δἃ- Νοβαίοαπι. υἱὲ ὅ. δὰ δ, δάδοφιο 53ΐ010 βαποῖο πια]ῖο 
ταΐποῦ ἔμ. - 05, ἀγρόηξαπι, Ἴουϊ. ΧΧΤΙ, 10. 166, ὙΙΙ, λὅ. 
Ὁὐρϑδ, Ῥοπάμδ. 4 86. ΧΧΤΙ, 16. - ἼΩΝ, ἐγέαϊφνδδ. 1 ϑᾶτη. 
ΧΊΙΠ, ,“ι. Απ ριὸ σήκλου ἔυἱε κίλσοι, τἴ τοϊδπίαμι δἵξ ᾿όθτ. 
“ἡ, 868 δγπιηιαδλιο Ἀδθδῖ τρεῖς στατῆῤες, ηαοὰ οτέδηι Θὲ 
πόΐιεπ᾿ ἡοηδῖδθ. μοροτυδξ ᾿Δ4τπ6 Ρ6γ- πιοτδι μϑδὲμ Πἰξογδγτῖι 
φυρ αυε ϑῦρῳ. - ρω, Εποῖ, ΧΧΧ, χή. ΧΧΧΎΤΠΙΠ, 24. 2ὅ. 
πέντε σίκλοι, απἰπαμθ 8101}, ΗΙ ἴῃ Οἐδοδὲο ἐπ Οοέαέομοΐ, Θχρο- 
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δυρῖον ὁβολοὶ εἴκοσι, οδοὶέ σὶχίπεί, Ταχῖα δαράρον σίκλος εὐπξ᾿ 
ὁβολοὶ τέσσαρες. ΟὈο]υ δαΐδε μ10 ροπὲ Ρστὸ ἀγασοάπια δον 
ιᾶι Ραδγέοσέμδ Ὁ. 66. δίο οὲ Οέοδο, ,Μ3. ἐπ Ἐξοοὐλ. Σίκλος 
(Ἰερεηδιν νἱάοίυς σίκλοι Υγ6] σίκλους ὁχ Ἐχοοῖς. ΤΥ, 10. 
ΧΕΥ͂, ιὦ.).,; ὁ σίκλος θβολους τέσσαρας, (ὐοκιῖ. 4086 εχ 7οεσρᾶο 
ποῖα Οἐξέιεα δρίοξἑσρ, δος φοαδεπε αὐ Ν. 7. Ρ. Θδ. - ηο5 ὑμῷ, 
«ἐοέμα αγεγδπέξ. ἡ, Ἄδορ. ΧΡ, 20. - ιάθ φυαοφὺο δ. ν. τρεῖς. 

ΣΙΚΎΚ  “ΑΤΌΝ (αυιϊ ροιϊΐυδ σεκυήρατον), ομομηιϑεὶ 
γαγέωπι, ἴα διοίυπι, αυοά ἐδὲ σεκυύαε ἐλαύνονται. ώρὉ, λογέμα 
σεοεπιδΥ ἐδτ25 σοπδέξεϑ. 166.1, ὃ. ἐς ὀπωροφυλάκιον ἐν σεμυηρά- 
τῳ: δὰ φιαδπι Ἰοοῦτι αοέίξειρδε σεκπυήρατον ἐσεὶ τόπος -ροσκαΐ. 

ρων καὶ ὀλεγοχθονίων καρπῶν οἰσεικος, τέρψιν τενὰ μᾶλλον, 
ὠφέλειαν παρεχομένων, Ἐρ. ἤστσπι. ν. γο. (Ονέμ, Οαέφολ. ΧΥῚ, 
Ρ-4'4. Ξ͵νηεϑεὲ,) | ἐπρητν τὰ , 

ΣΙ ΚΎΟΣ, οἱ ΣΙΚΎΟΙΣ Σ, οἱ ΣΙ ΑὝΣ,, ομσωνὲν. περ ρ᾽ατ, 
ἐιοιπιονοα. Νυ. ΧΙ, 5. τοὺς σεκύους. Οοᾶ. Αμεκ. σικύαρ. 
Οοοῖ, ϑιεξαΐαπε ἴῃ ν. οἰκυον, πὸ Ζ2)έοδοογία,. ᾿ἰδ. ΤΥ]. ο. 154. 

ΣΙ ΑΧΙΙΙΝΩ, φῬιορτὶο παιϑσαν ζαοίο, ἀεὶπαο ζακέξηϊέο, 
Ῥίρεί Ἧι6., τυὐ τεἀάϊτυτ Ἰὼ Οἰδοσσὶβ σγάσοοὶ ἰαξίπἶδ, ἑασάδεοο, 
ἀρ ΟΓ ΟΥ̓. αἰεέφοίον. ὙΠ, ἐαδιίσέ. “Ἷ1φι». Θο, ΧΧΎΤΙ, 46. ἐσέων 

να, εἰ κι, ΧΧΙ͂, δ. σιεχαίνει, εἰ Επχοά. 1, εὖ. ἐσεκχαίνοντο. 
ἴῃ νεέογίδιωδ 1, ἐχίοὐδὲ σεκγασία γ ἐαεαϊένην, πιοῤοεέδα. διλααὸ 
σικχανεὸν Ἱπιοτργεῖαίυν ἀηδεὶ. Μιάθ νωμϑέαπι ἴῃ ἔΥαρπιοέα ἡ 
ἕξει. 7 πε, ΟΟ. Ὁ. 30. οἴ οοπξ, 7πέε. δὰ Μφογολέμπι ν. σεκχαζὸν 
μένος, Φἴενπιδέογἠἀπεδέωπι δὰ Ζιμοίαπ, Τ. 1. Β. 5722. οἱ Ο σέαδφ». δὰ 
Απιοπέπ. Ψ. 6. 0. Ῥ. 180." ᾿ 

ΣΤ ΚΧΗ, 1.45. νον ἐαοάέοσαθ, ἀδοπιέπαδίδοα. χέρι, Ἰάοαι, 
ὅγπιπι. Ἐποοῦ. ΧΧ, γ. “Νοη νοῖο ϑγηϊνιοεδεπι,. δοὰ κφεέέαπο 
δοτίρ5ῖδβα τὰ σέκχη (ἃ σἰχχος. αυοά ἀαοθυδ σχδερὶἐ5 που ϊνὴδ 
Τοιρέιες Εἰ πιοπαεέ. ἐπ διεέααπι Π1.}. κ..8.)..ὄ δαφρίοδευν Κ'αὐοξφ- 
παγίωδ ἴῃ απηοέαεξ. ογέεέ. ἐπ ἰοσὰ φιαφάαπι Ν. Τ. ἐὰ Ἐῤ. Ορμδφ. 
Ῥλίδοδ. Ονέεε. Τ. ΤΙ: ν. 241). Αἀϊδοιϊναμι. σονχοὸς Ὡοῖδι οὐδιπῃ 
,7αεεἰαϊξέοπέοηι,, ἐπιδοοίλωπε, ᾿ 

ἜΣ, ΔΙΓΈ. Ἰοὺ. ΧΧΎΤΙ͂, το. 56ο. “ἰδ. τὸ κοιλώματα τῶν 
ὑδάτων τὡς σίλιγγας, υδὶ ῥχο σίλιγγας, γτοοδ, ᾳυοὰ δοξαπι, π6 
διδεοα αυϊάεην, Ἰεροπάθππι ν᾿ ἀοίυτ σύριγγας. ᾿ 

ΣΙΖ5Α', Ἐπὶ ἴρϑα νοχ μΒεῦτ. ἴθ, πιῤσδέϊφ, πεΐδειια, αὲσ 
τείδδιέ5. «1(. ΝοΠοαι, ΠΙ, 16. Ἰοῖ. ΤΧ, γ.. ἀἰείτυν. Σιλωὰμ.) 68 
Ἔχροπίζαν ἀπεσταλμένος. Οουξ, “Πἰδονεὶ ποῦν αἱ Οἰοφ.. Ον. ΔΕ, 
7. ». 59. 8ὺ Ζεχκέοοη ΝΎ, κα. ν. σιλωυάμ. “ , : 

"ΣΙΝ.1΄. Ἰρθὰ νοχ πορτ. 20, δϑὲμαΐ, Ῥβαῖπν. ΤΙΧΥΤΙ, 9. 
ΒΌ: Οπιτίεδ' οἀ. Βαθδηῖ τοῦ Σινᾶ, 864 ἴῃ οοὔ, Κ'αὲ. ρτῖος 
δοτὶ ρεύτα  ἘΠΠΌΝΟΣ αθοδδι τοῦτο Σινῷ! Ἦσο ϑὲπα, δὲδοῖ 
Ἰυά. Τ, 5. Ἐτρο δῖπα δάϊυηοίαπι δὶ, πὲ ΘΙ  οδεοῖοτ, υδέπδηι 
όγτα πιοῖδ δὶὲ,, οοϑιϊᾳυθ ἀσβιε Πανογίπε, Ὡδπρο ἕω δῖ88.. 

ΣΧ ΔΟΙ Ν]ΠΟΔΊ, ἱπέοιρπ, ὈΠΞῸΩ, ἴάδην. ϑγπεπι, 866. 
πᾶς. οοα; χοϑ. Φοϊπι, Ἰχατδ, 111, χ᾽ ᾿Αἀδό Ἰοκίοίε ρτδδοῖθ 

)»» 
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δαπο πόοοοδδ, 4026 4804} τορογίξιν δραὰ Ζαζίασέεπι ἴκι ΚΣ ἑέες 
ϑογαρέοπΐα Ρ. 1τοά.. εἀ, 2ἴεδιιγ6. Εὐγῆι, 1. Ρ. 8οά, “3. εἰ 1. Ιοΐ- 
ὅμο. 1], »ἅ. 

ΣΙΝΖΔΩΣΝΝ, εἰπήοη, ἔπιπτε ἔστεα δὲ ργϑέξοειεπα, ἴἴ. ἐπαΐμε- 
γεοτιδιπι δας ἐέπο ἐδ Αἰέργρέέασο. 10. ἰάεπι. Ιυἀ, ΧΙΥ͂, χ. 
α5. Ριον. ΧΧΧΙ, εά. Ορπξ, δραμηέιπ ἂς Κεεέξέει, ϑαοεγαά. 
ἨἩδεῦν. λ10. 1. ο. γ., 6. 101. δ64ι.. ϑέμγσέωπι ἂἀδ αἑαΐ. τπαοεύ, Ρ- 

. Οἱ. Οεἰεὶξ Ηῤεγοδος. Τ. 11. Ρ. 5. εἐ Ζ2εχ. Ν. Τ. 5. ἢ, ν.᾿ 
ἘΣΙΡΟΜΑΣΊΕΏ, ἑαοιίωπι δαὰ ἐσγιοσαπι ἑαοιῖον. ΤΌ", 

ἐαηοοα, Γαᾶ. Υ, ὃ. καὶ ἐσερομᾳᾷστησὲν 860. δα. Οοπιρέ. δ8ε4 Ἰεροι- 
ἄτι εδὲ καὶ σερομάστης ἐν. : 5 

ἘΣΙΡΟΜΑ͂ ΣΤΗΣ;, 1. 4. σειρομαστης. υοά νἱάθ δυρεὰ. 
ΠΘ ἢν ͵ αποσα, Μὰ, Υ͂, 8. 8560. οοἀ, ,“4͵65. Ῥῥοέίμδ: Σιρομάστηρο 

σκεῦδς τὸ σιδηροῦν, λαβὴν ξυλίνην ἔχον παρὰ τοῖς τελωναμις εἰς 
, ἄμρευναν. εογαίμμα δἀάϊε: λαβὴν ξυλίνην ἔχον. Ὑ146 ϑραπλε.- 
ρέμπι δὰ 7οδερἠξ 4.4. 11, 2, 2. ͵ ᾿ 

ΣΙΡΩΝΕΣ. :ἴρεα γοχ Ββθυ, ποτ ραν. ζωπμΐασ. 7ποὶ 
ΔΙῚ ΧΧ Ιυᾶ. ΥΠΠ,, 206. πλὴν τῶν σιρώνων, Ἐδὶ 4}1: Βαδοπε 
μηνίσκων. Οομέ. Βγπαθιπι δ Οαίο. Εἴδδν. ἸΔῸ, 1. ο. 9. Ρ. λοῦ. 
οἱ 4υδ8 ΒΌΡτα ποίδίδ ϑιπὲ ἴῃ νΟΟΘ ρμιηνέσκοι. ΄ ᾿ 

ΣΙΣΟΊΗ, ε8ν σοπμϑ ἐοῃϑγῶδ, μα οαρὲὲ ἐπ χοέμπάμπε, 
Ωἰέοποπέων ,) -6ὲ οαἰαπιέδέγο ογέδραπέμγ, Ἡλὰο. ΝΕ 

-ἴἷ ΣΦ ΣΟῊΝ ΠΟΙΕΙ͂, εἰ ποιέομαι, οἰποΐππιπε γ61 ποάωπει 
οαρέονιεπι ξαοῖο ἐπ ηροίρεξϊο, τοίζφμᾳ οαρ ἐἰἑξδθ ἐπ, ογδρπε οἱγ--- 
οωπεοηδα.. ἈΝῸΣ  ΗλρΗ,: 4 23. οἰγοιηποίάο. Ἰωονὶϊ. ΧΙΧ, 27. 
οὐ ποιήσετε σισύην ἐκ τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς, δα 4π6πὶ Ἰοοτπκ 
πχλάδηάυβ Ζ.. βοοέμδ ἴπ ποῖα δὰ ΓΙΧΧ δὸ ϑολαγίοηδεγρίμδ. 
ϑοολαγέωθ πῃ, Οδαπ. 18. 1. σἀρ. 6. Ρ. ὅ79. νεῖ: ποὺ ζα-- 
τἰοίξα δίϑοδη 8. οομια, οαρἐξὲς νοδέγῥ, ηἀάθηθ: ,,,ϑέξοο ἱ. 6. 
»,»χο, δίοίεϊ,, οἱηοῦπππε, 4 80108 ἰπ οοοΐρίτο ϑιρθοτιοτδῖς 

ὧ τοὶ φυδ σΑΡΙ τὲ πὶ οεῦφαι αἰτουπιίομδα. Οαγαφοις δολοίές 
ἡν »ρώβυλον, Ογρηῤᾳημδ οἶγγρπι, ϑμέάας πλεξείδιον, Τεὶπσέμα 
»( 4νγἰϑεαγοῖ. ο. 4. ρ. το8.) περικροχηλάτην ἰπιοτρτοίδῖωγς 
ν Αριιὰ Οταθοογμᾷν Οτίεξιροβ δὶς ποβιϊηδίας [ομδυΓὰ, 4086 δ 

ν»ν σφαιρηδόν. ϑυπξ, αυὶ πιδ]αμῖῦ πεέρέτρροχον. υἱ ““φαίλίας εδ 
.» Ῥγαποῖα Τρ. ΧΤ. περίεροχον κείδανεαι. Ἐπ τιοᾶρ 86 τοΐϊοη--- 
2,» θί486 Ατδρϑ8 Βδοοβὶ ΔΘΙΏΌΪΟΒ. Ἡἰεγφαοέι5 ἀιοῖον 68. 1η ΤΒᾶ- 
,.»᾿ΐα :. τῶν τροχῶν, ἀπαυΐ!, τὴν κουρὴν καίρεσϑαι φασὶ) καϑαπερ 
“αὐτὸν τὸν Διόκύσωον κεκάρϑαις κείρονται δὲ ὑποερόχαλᾳ. [7 πᾶδ 
,»»68ῖ, ᾳυρά ΤΊοτοπι. ΙΧ.; 26. Τάἀμτρᾶςὶ, ΑἸηπιοηλῖδο, Μοαῦλιαα 
.» οὐδιότίητιι6 Ατδίδϑ ἀθβογῖδ ἰπςοὶαρ Δρρϑ)]) πεν 9 ὑχτχῃς 
.» ὀίτομπιοὶδέ, 5, οἱγομηνέοηοι αἀηριέξο, πραλρα οαρέεΐδ. ὑς στὰ8- 
,, 008 δολοϊἑαφέσο ἴῃ, ̓ονίε. ἄροοῖ, ἢ 4 δμαμι ἀδαιδ δοναπι θᾶτᾶ- 
»» οαπόϑ ἰϊὰ πδυτρμῷβδε, οἵ οδριι15 φὴ Αἰδοφη, Β. 6, χρώβυλον φὰῖ 
»» πλέγμαγ ϑαῖατηο ορῃββοτᾶθβ6. Ρτοΐμάδ ἴῃ Αταδὶδ πιρϑ οἴΐυϑ, 
ονἱοάρ πιδιανῖς δὰ δοϊγμιοβ. [)6 αἶϑθε Ἰοουμδ εϑὲ ἰῃ δίεεγολέο " 

.», δοχευ ρ4 1866 τα 2 ̓ Σισοχοῦψα, ῥοια, ΦΕσΉΔΕΙ : 4υεπὶ δείπδίμα, 
,»}. ο. παῖτο δουπηΐῃθ δἰ τεϑιάτυϊς; ὥφσση, κουῤῥαὰ ποιὰ, Φαση-» 
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ΣΙΤΑΗ͂ΡΧΖΑ “α ΣΙΤΙΣΤΟΣ. ἈΑ8δ85 

"ς'πας ϑεὰ πεΐητθ Ῥσοροῃ ααρὰ ῬλοδΝ 6 απο ψοϑάπι ἃ 
»ΞΥτὶδ ὈἸῖσα ΟἸΣοΐδπι 8οοδρ1886 οοπΐθσίδξ, οὐπὶ ῬΗοθηΐουπε 
ἰησαδαι δὲ σἰτ8 Ὀδογραβδο ϑοζγηεοα,. δὰ δοα.9 ἔα :8686 τρογο-- 
»πουράδας ὁχΣ Ολοονέζο δὶξ ποῖπη.Κ ῬΊατα ἀο μδὸ νγοοο νἱάθ 
δρυὰ παν δηέτπι Νοδέξέωη,, Βοηξγεγέμπι δὰ Ζον, 1, ο. Ῥ. 669. 
ϑρεποόγεγν (6 Ζ,9ρ.  εδν. γἐξεραδ. 115. 11..0. χδ. δοοξ. 1. Ρ. 590. 
βεγιἑηρέμεγτα Οὖδε. ϑαον. Ῥ. 11. μ...5δά. δοαμ. Κιῤοέογωπι πρῖ, δᾶ. 
διέάαπε ν. σισόης, ἀποτίπι βοδίθσίοσ ρϑυρθσϑσῃ φβϑβοσίξ, αυοᾶ 
1.ον. 3. ο. Ῥσζοὸ σισόη 8ῖΣ ὥὴχ. Εττος. Ῥεοῦυ ἀυρῖο δηδϑέτι8 
ἱπάρ, ᾳεοά Ζηείμδίιιθ, αἀτιοπὶ οἰϊαῖ, γοσδθα!δι σισόην ΔΡ 
Ἠεδταθο ὥν Ηρ]]θεΐθῖδθ δίῃ ἀμυδὶο ἔδοι826 δτδιϊζεθίατν, 
γιὸ δέμγπξ. (6 ἠἑαὶ. αρεα. Ῥ. 102. βεᾳυ. ἘἸ 

ΣΙΤΑ͂ΡΚΖ,Α͂, σοπαπιϑαΐμδ, νέρϑέοιηι, οὐδαγία. πὴ 
ἰδο. Ζηοοτέ.' Οει. ΧΙΥ͂, 41. ἤ σειταρθκίαν. δοὰ ποδοῖο,’ φὰο 
ἧπτο σασρα δθο σγχθμόοσιπἪὶ ἷπ οααρέα, 4886 διιθὲ ροῖϊτα 
Ἡϊεγοηγπεὲ, αυὶ ἐπισιτισμὸν. ὀχρ]οατα νους. Εἰῃ ἴρϑα Πὰς 
γεῖδὰ πὰ Ομαδϑοέέξ. αἀ. ἢ. 1. : ζοοσοπι δδᾶὰδ οητδε ἀΐα οὁγ6 οοῆδοπσ 
ἐπισιτισμὸν, ἀ. σ. οὐδατγέα νοὶ δἐέατοξα, ἐπέογργοέαξὲ διεπέ. 
Ψιάθ ᾳποᾳῃς ὥνυμοΐεμπ. 'ὰ γαρπι. ἔεέέ. 75’. ΟΟ,ν, ν. 66. 
δολινεέρβασιδοτμα δὰ ΤΡαίγδ. 1, πο, 5. ρτδοἔδσς δου ρζασδην 
σιταρχία. ιάᾶο Εἰ, ας». ΤΡοζγδ.. ϊ ᾿ “π΄ 

. ΣΙΤΕΌΜΑΙΖ, οέῤιιπι σαρίο, σοπιϑάο, ΨόσρΟν, ἃ σιτέων 
οείγίό, ράδοο. ἘΩΙδ), ἰάθη. ὕ νον. ΤΥ͂, 1γ.. Οοπἢ, ἃ Νίαοο. Υ͂, 
47. ἩἩεογοῖ,. σιτούμενος, ἐσθίων. ᾿ 
. ΣΤΕΥΤΟῚΣ, εαρίπαίμα. ὈνδΝ Ῥατί, ῬδΆ, 1Ἰάθαι. ΖΖδοε, 
Ῥιον. ΧΥ͂, 18.. σιεευτύν. - δ. λάδι. “φωξέα 4, ὅδ, ΥἹ,. 
35... ἔω, δοδ, ἃ Ὕλυν γῆγπεμῖη 4896. Ἰυα. ΥἹ, 45. .- Ὑἱάφ. 
1181 μόσχος. ἌΣ. νΝ ' 

ΣΙ ΤΉΣΙΣ,, νἐρέμδ, αἰϊπιρηέιπε, Ω. Ραπὲδ, δὲ 1 
τιπίνοζδα μι ὀπῆς, φίαθ δπξ ααἱ νέξαπν διιδέοπέαπαάίαητε Τ|60685:. 

᾿ 4αγέα. ϑγπμη. Τοῦ. “ΧΧΧ, ά, . Ψψι9} μὰς ΣΝ τ͵ταξξοιιῆϊι. ϑγπωι. Ῥε. 
Ῥ ͵ 

ΟΧΧΧΙΘ, 15.: δινέέαδ.. σεξήσεων, τροφῶν, δαπανῶν.. : 
ΣΙ 222, πωένρέο,, ραθοο, αἰἑπεοιιέμπε ργασῦϑο. πα γΌ, ναοῖς 

ουΐα, 4, ἴον. 1,. 16. σειτίζουσαν. απδεὶ ἀϊοδο {γωπιεμξὲ 
γοσσρέαοιέμπι, Ὦ..6. νοδέοα αὐ ρσγαπᾶα Κγμπιεπέξ γϑορίσπαάας. 
Ζεγολ. 118. 1. Ἀαδθὲ σιτέον. Ἰιοτιδιῖο 2. 8808. δᾶ ἃ. 1. οηξ. αά 

Ὦ,1. ἤρμζ, οἱ Τνιϑέεη, ἰὼ γαρσηι. νοΐ. ἤπέξ. ὕναδο. Ὁ. 172. 
ΣΙΊΜἜἝΟΝ, οἶδε. ρθε, οὐδεδ. ὅγπιπι. Ἠοϑἱ. ά, «- 

Ὀπὺ. Ῥγον. ΧΧΧ, 93; Οοιξ, «ἱοἰξαὴ, Ἐ΄. Η. Ὗ. οἱ 1. : 
᾿ἘΣΖΤΙΣΙΙ͂ΟΙΣ, οωὐπιῤηἑδένγαξξο οὐδὲ, ΛΝ, τ αέξοιεπε. ἴοϑ. 

Ϊ, 11. θα 1δὲ ῥτὸ ἐπὶ σεικιαμὸν ἴπ οὐϊε. Οοπιρέμε, οουεμῃοἴταὶ 
ἱερεπι ἄτη 6δὲ ἐπισιτισμὸν, φαοᾶ τε] Δεῖ πιδβαϑαῖ.. 

ΣΙΤΙΣΤΌΟΣΣ, φαρώιαδιο. γι, Βάραπ, ποῦιεῖ Ῥτορτίαμι, 
ὅγπωα, Ῥε. ΧΧΙῚ, 15. Οδύβα μββερ εθῖ, υἷα Βαβδηλι δ, Σοδὶσ 
ἰτᾶη9 Ιοσάατοπι, ρϑιβίροϊας ρϑβουὶθ Ιαθεῖβ ρυιάδ888, Ῥθοιρϑ 
δηίοπι, ἡιοᾶ Ῥαϑουλϑ Ἰαοιλδ. αἴδτας, ἔοτα ορί ιαπι 6696, 41} 
Κι οέ, Ζ . ΠΝ ἊΣ ὅ ΝΕ . 

ἕῳ 
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Ἰραοτδεῦ Μιὰς ἀυοαυθ δΏρτα 3. πίων οἱ λιπαρὸφς, δω᾽ 
Τωποξὲξ ϑγπιδοίας Ρ. άι. 

ΣΙΙΤΟΔΒΟΜΩΝ,. σναπαγίμπι (ἴα Ῥλέϊοσέη. Οἰοδ4.},. 
βονγειοῖν, ἐπὶ 4μ6 Κγωπισηέα γδσοπαϊμπεμν. ἘΏΛᾺ θα, σωξδμα ἔχω 
ἐδδ, Ὦ 6. ἐπι φωέδιιδ. αἰξᾳωξα “γαῖ, 560 ἀογτγδα. ὅθι. ΧΙ,1, 56. 
πᾶντας τοὺς σιτοβολῶνας. Εἴεεγοῖ. σιτοθολῶνες, ὅρια Ὦ..6. 07. 
γϑα. Ῥλοεέωδ ἰδέ. Ῥ. αρ0.. 140 7πεε. δὰ ΗΠ ε6γοῖ. . 

ΟῚ ΣΜΤΟΔΙΕΜΑ͂, μεπιρία τοὶ {γιαπιοέαγίαθ, ἀπηοπαᾶσ σα: 
γίδαδ, [ἀπιε8. ΠῸΘΣ.. δαεμέμε. Ἰίονὶς, ΧΧΥῚ, 416. ἐν τῷ ϑλίιροιΦ 
ὑμᾶς σιτοδείᾳ ἄρτων, αΠ!ροπὰο νοβ ρεπωγία ραῦνηι. δο 
αυοιιοᾶο βαεο σϑσρα οὐτὰ ἰσχία μθΡτ. σοῃοὶ!τατὶ μόδα Τ᾽ 
αοιῖμα ραν ὲδ δἱρηϊβοαι ράπεπι, ηιραίθμιθ ζωΐοὲξ 9οὲ δαερίοέα 
φογρτβ, πὰρ ξογωμε]δ' ὕγαηβογσ δασμίμπι ρμαπὲθ ἀθ ᾿ῬῬεπιεγέωε 

ἐδ δὲ εαγέέαίδ αἀπποηᾶό Ἀδὰ τατὸ ἰὴ 58. δΔἀβινοῖυτ. [.0οπ- 
Δοηῖου δίῃο δρρᾶγεοιο δυυϊῖγον, σιτοδείαν δὰ ἔοτώνϊααι 3 ὦ 
Γλ ΠῸ ρογιΐμεσο, νεῦρα ἐν εῷ ϑλίψαι δυΐοτι βθηϑὰδ ΟδΌδ88 
ἃ ΓΙ ΧΧ ραυῦ]ο 1 θδτίιδ νοσιθπεῖρυδ δἀϊθοῖα 6886, ἄρτων δυΐοπα 
Ῥτοῖδυδ δαριηρὶ ἀοθογθ Οδοίογυπι σοάδχ Οτομ. ᾿δλεῖ᾽ σιτο- 
δοσίᾳ Ῥτο σιτοδείᾳ, ηαοᾶ πῃ πίοτααι ρ᾽οδδθαα 6846 νἱάεῖυτο 
“ ἀι, 7απιεδ. Α1. Νοίςαι. ΤΧ,,. κιδ. σιτοδείαν. ΝΙξηεΣ τοοῖδ, 
4πἱ ᾿.1]. σετοδοσίαν Ἰεραμῃξ, πηδοϊβοδβῖθ δι ἔτη γ͵) σιτοδεία δρρσηῖ-: 
(ὦν ἰδὶ τῇ δίψη. ϑιεξαάδ: σετοδεία. λιμὸς , ἔνδεια. Ἡξεεγεΐ. σετο-» 
δεία (ὕ] ὌΙΡο πια]6 σειερδία), λιμὸς, ἔνδεια σίτου. δὶ νὶἀς ἡηξξ. 
2:εχ. Ογνιἐὰ ΜΙ. Βνεπι. Σιτοδέαν (1.88: οἷ Ὠΐο σιτοδείαν), 
ἔνδειαν σίτου, 1 λιμόν. Οἰοδε. ἐπ Οοέαὲ. σιτοδείας . λιμοῦ») στδ- 
ψοχωρίας. Οοηῇ, δ δολεν. αἄ ΤΑφορἧν. Οδαν. ΧΧΊΙΠΙ, ». 

: ΣΤΊΟΔΟΣΙ' 3. ἠνωπιοπεὶ ἀαέίο “εἰ αἰὲΨεένὶδωέίο. ἔπῈ; 
δαοιέμα. Τιονιι, ΧΧΥ͂Ϊ, 26. δε... εοἄ. θφχοη. ὙΊα4Θ διρτα 5. ν΄. 
σιτοδεία, 4υδὲ νάχ ἔοτία886 1} ξι 6. Ἰσσο βυροιτυὐση δ “δεῖ. -- 

Ὡ»Ὰ., ἤαπιεε. Νεῖεηι. ΤΧ, χ5.. εἰς σιτοδοσίαν αὐτῶν. Ἰμεοῖ 
πβορίδᾶ. Ἀδορομοπάμμι ὁ8ὲ δχ 4]}18 σόσοδείαν. Ἑλλάδι νατιοῖδδ 
68ὲ οἴϊδπι 'π Οοἀά. 7 εοάογοίἑξ αἃ αόπεε. Τ΄. Τ. Ορρ. Ῥ. 102. 
- 55), 1άοα. Ο6η. ΧΧΙ͂Σ, το. 33. υδὶ 1ἐρότο ποὶὶ σον 1580 
νἰάἀοπίυτ. ϑόγηιο δῃλπι 1δΣ ἐδὲ ἀθ ἀοδξεγοπ ἀα δῃθσμδ δὰ ἀδ- 
ῬοΙἸδπ ἄαπι ξαπιθαι. : : πὴ ὁ 

᾿ ΣΜΤΟΔΌΟΤΙΖ,Α͂, ἰάδην. ὩΡᾺ., ζαπιοϑ. «11. ΝΈΒοαι, ΙΧ, 1δὲ 
σιτοδοτίαν, 4ποἀ δχ σετοδείαν πιὶϊ ε οὀτίαπι 6686 νἱήθιΓ. 

. "ΣΙΤΌΔΦΟΧΕΙ ΟΝ, δλονγοσι,, γασορέαοσμέμηεν ζγωπιοηξξ. 
“44. 1οο6]. Ἴ, τιν. δός. σοά. 3ανδον. δὲ σιτοδοχεῖα (ηυοᾶ 
μαδτ. ὨΤΥΕ., σγαπα, τεβροι ἀθι) ρυορτῖθ ποῖδὲ δωέσοϑ, οἵ Ὦ. ]. 
ἔρϑθα δοπιΐπα διεέσίβ σοπεπιΐδδα, “ὡἂξ Ὀδὴ6 ἀοσουΐε Ζίρολογμδ ἀΘ 
ἤξενδε. 66. ΚΥ. Τ' Ρ. 48, βεχι. ἬΝ ον 

ΣΙΤΟΜΕΤΡΕΩ, 9) ηιπιοηέμηι αὐπιδέλογ. 0505 ῬιΏ. ἃ 
Ὧη5., ϑιιδέσπέο. Οεια. ΧΙ,ΨΠ], 1. ἐσιτομέερεν σῖτον. διεέάαςς 
σετομετρεῖν, τὸν σῖτον παρέχειν, καὶ σιτομέτριον. ἢ σιτοδοσία. 
7Πολύβιος᾽ Ὁ Φέλεππος διαδοὺς, ὅτε μέλλει σετομεερεῖν, ἐκήρυξεν, 
ὅσον μὲν πλεῖον ἔχουσο τριάκοντα ἡμερῶν σῖτον» ἀπογραφεσϑαφ 
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τὸς αὐτόν: Οομξ. 4πδ6 Ὧ6 Ὦ: ν. οὈεετναπὲ δυςίονεβ ἰδη δι 
δοϊβο δὰ 1.πο. ΧΙΗ͂, 42. Ρ. 156. εἴ 22. Ν. Τ. 5. Ὦ, ν-. 

ΣΙΌΤΟΝ, ἴα Ῥίαν. σῖτα, οὐδμδ, οὐδαγέμπι, αἰξηιρνιέλοι, ' 
φεύιάπ; σἐῤπιοπέωπι ραπέδ. 5. Το". ΧΙ], 1.. ΧΧΧΙΧ, 30. 
« κὶὶ , ἄογδα ἑσπόζα. Ἰοΐ. ΝΊ, δ. Ὁδὲ σῖεον δεὲ ραδιωμΐέωπι, ἃ, 
08 84. - τοτὺ. ἴον», ΨΊ, γ. ΧΡ, .α5. ΧΧΧ, 4. Ῥχογ. 

, 37. ΡΣ δ} ὥρτον Ββάβδεπέ, -- Τιορίταν ρτγαθίοσεα δρυὰ 
ΤΙΧΧ Ῥτον. 1Π,Ὸ10. δὲ πἰΒὲ} δἱ ἔπι ἑσχῖα μποῦν. τοδροπῦοε, ἡ 
Ἀερυπεπθαπι δτιΐοης 6δὲ ’Ιοσ0 σέτῳ, 4ποᾶ 6δἀ, ἤοπι. ϑχδέβοε, 
εἶτου ἐς “4)6ᾳ«. “424. εἰ Οοπιρί., εἶνα ἃ γϑῖβο πίμπληται, εἶνο ἃ 
δου πλησμονὴ δυόρδῃἀαῖΐυτ. 

ΣΙΤΊΑ ΑἾΓΦΙΑ͂, αὐϊπιοπέα ἀρνγδοέα. ὈΌΌΝ, ἐωηῤρονέ, 
ὅπη, 100. ΧΧΧ, 4. σίτων ἀγρίων. Οφκυα Ροδαϊ Ρχὸ βρθϑοῖβ, 
δἰ φογαα ἑαοξιη ἐοὲ ἂὉ διυοίοτο Ιοδΐ. 
Ει ΣΙΤΟΠΟΙΟῚΣ, οὐδὲ φομζεοίον,, ρέδέον. ὅδ. ἰάεαι, Ο68. 

ν 175. 20. 
ΣΙ͂ΤΟΣ, Κγαπιοπδωηι, Θὲ Ἐγαθοάοοβίοδ ἐγέξέοιιηε, ἮΝ, 

σηθῃ, Ῥέρν, ΧΧ, ά, Τερέταηις ἔοτῖδεβο 151ν δυΐ) οχαΐδ80. 
βδδο τῷ γ}. σῖτον 6 600 δἀάϊδεοτυπί, « Ἴ2, 3) επιδηξωπι. 
θε, ΧΙ, 85. 59. Ῥβαϊαι, ΓΕΧΊΙΥ͂, τά. εἴ ἰδὲ, « γ1,}, ἀγσα, 
εἰ μϑὲ πιοῖσ ὑγλ18πὶ ζγωσισπέωπε,. δαι. ΧΥ͂, ιτι5. - γ5|. Οδη, 
ΧΧΥ͂Π, 8, ὅγ.- ΝΌπι. ΧΥΤΙῚ, 15. 27. δὲ δἱϊδὶ δαδρίυϑ. - 
Ὧ8 ἢ, ἐγ έφεει, Τυᾶ, ΨΊΙ, τι. δεος Καξ. τ Ῥαν. ΧΧΙ, 25. 2}ὈἘας. 
ΠῚ, το. ὅγπισι, 1ον. ΧΧΧΙ, 4άο. Οοπξ, Μαι. 1Π|,.2. ΧΗΙ, 
δ, - ὩΠῸ, μωοπὲδ. Οδη, ΧΕΥ͂ΙΙ, τὰ. λὅ. 1608..ὄ 1Π| 524. 
ΧΧΧΙΠ, 20. - ἫΣ25, ῥγοροπέωσ. ἴον. , αὐν 12. “ΓΈ ν. 
γι, πιαεεαδ. ἽΝ ΘΒ αι. Χ, ὅγ. τὴν ἀπαρχὴν σίτων ἡμῶν. Ῥεῖ - 
ἴα ραπιμπ πιοδίτοσυ. ἴτὰ Δίοπιογιεσ 1], ο΄, ν. θά:. δὲ Οὐγεε. 
κ.Υ͂, Ἰάγ, σῖτον ράπϑηι δρρο ας, οὲ αρυὰ Σέεεγολέδλνο σικοποιὸς 
δὲ ἀρτοκόπος, 7 πέπερεαι -- 5), απποηα, Κγωπεθεένπι, Οϑῃ. 
ΧΠΠ, 2, 26. Χ1.111,.. ΧΙΥΪ , νά. ᾿ 

ΣΙ͂ΤΟΣ ἍὭΡΙΜΟΣ ΧΗΤΑ͂ ΚΑΙΡΟῚΝ ΘΕΒΜΖΖΟΙ ΜΕ. 
ΝΟΌΣ, ἤρωπιοπέττν τααίτρεην ἐπ ἐθπιροῦθ ταϑυσμῖθι ΓΙῸΣ, 885 
περί, οἵἴϊαπι ππαξγέξαϑθ, 'δκ δβοπιίθητίθ πο] οτυμα δοτίαυὶ- 
ὁτοαι ἴηξς, Το. Ὗ, 46. -- 140 αὐ δὲ 8. σ. δανείζομιον..ὉὉ 
, ΣΙΩΝ, Ἰρβα γος Βερτὶ ἡ ν ἰοομ ἀγέάμοι 165, ΧΧΥ͂, 
ν, ΧΧΧΤΙ, 5... Ιῃ πἴτοαὰα Ἰοοο ΓΧΧ νοοδαι εἃ τϑῖίοηθ 
Ῥυρῖαῖαπι Ἰεςἴ880 νἱἀδπῖυν, 408 δδὲ ΠΟΠΙΘῺ ΣΟ 8.) ὨΘΙΩΡΘ 
ἮΣ, δίο δὲ Ιετοι. ΧΧΧΙ, 41. Ἰορίτατ Ῥτὸ ἘΠ, ἐἑδερέξ, 
θετδὲ ἰρδῃσα ὨΘῦγ, ϑέοηένι, )ξ οβοτῖ ᾿Ἰίσγοηγπτωαδ, πι8}]6 ἰὼ 
πιά ποιὰ πντδέαπι. ᾿οργανδία ΠθΟαυ6 δε μοχ, 
ΣΙΩ'ΝΩΝ, 4υδὲ Τα ΥὙΠΠ||, 26. ἐπ οοἄ, υήΖος. Ἰερίταν, 
δεπᾶππ; οεῦ Σιρώνων. ἹἸπέοερτεβ “ϑηΐπι στοϊίηαἱξ ποοϑια 

ἰον, ὈΣΠὩ, ὀμριέασ.. πῃ ἝΝ, 
ΣΙΏΠ,Φ' Ω, ἑαοεο, δἐΐδο, οἵΐατι ααἱ δἰϊοηδίωγπα γοαέρο. 

ἢ, ἰάθι!, 10}. ΧΧΙΧ, “᾽. ΧΧΧ, 27. καὶ οὐ σιωπήσεται, 
ὶ ες Ιἰογρτοῖα Σαίραίο: αδεφως δία ἀνως ΟΝ αι σιωπᾶ» 
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ϑαι «εἴ Ὦ. 1. σεεδᾶγά, φιέσερεγο, ἱ. η. παυεσθὰλ δρτι δ γπν: 
χπασλυπι ΤΏτοη. 11, 20. εἰ 4101. Αρυὰ “4μΐέαπι. οἱ ὅδγπιπο. 
Ῥ.. ΧΧΧ, ὃ. σιωπᾷν ποιΐοπεπι ΒερΒλ] σαι μαῦοτα νἱάοῖον, ὑξ 
οἷῖ σα δἰέεπέξμπι γοάέρεγο. - ὑπλ ΗἸρΒ. Νυῶι. ΧΧΧ, 16. 
10». ΧΙ , 4. Ιεγοπι ΕΥ̓, 190. - πρὸ ΡΙΒ. δέδδο. Ἰπἀ. ΠΙ, 10.» 

- ρου ἬΙΡΒ. αὐδομέδο. Ὠ τας. ΧΧΥΤΙ, 10. Ατὰθ. ὡλέξβιὺ; 

φμΐαοξέ, οἰἑμείέ, ἑἐαοιιέξ,, δὲ ἴδ σοπίαρ. 4, ἀεείέξ ἰοφμὲ. -- ΥΥΡΊ,, 
αἰοοἑδέο.  Ῥατ. ΧΧΥ͂, ι6. ἴον. ΧΥ͂Ὶ, 6. - πῶπ: ηὔπη, δ] δὲ 
ἩΙΡ}. 1 Ἀθρ. ΧΧΙΙ, 5. 2 Άερ. 1, 3.5. ΨΙΠ 9. 1.6. Χ1.Π|, 14. 
ὅϑγπιπι. Ῥ6. ΧΧΧΥΠΙ, ὅ. - ΜΡῸ, ἐπιρμγιρα δεπι, 1ον. ΧΥ͂ΤΙΙ, 
5. Ἀ)»0092, Οδϑογναπῖς Ζ2αέλίο, Ἀ. 1. ποῦ 688 ἃ ΜὉ, ἐπιπμγαάιεϑ 

με, εοα τιοΐῖυο ἀδεϊνδῖιν ἃ μο ΓῚ ΓΤ ΤῊ 9 εἰ ῷ, φυοᾶ 

οδὶ οὐέμγαγα, οδεοίγειεγθ, ᾳαρὰ ἀδ οτα ἰι. 1. τϑθοῖθ δοοαρῖϊζ ἴη6 
ΠΡΥΊα8. - ᾿ΠΣ2. ἴε5. ΥἹ, 5. δεουπᾶάυπι οοὐ. 7εδατξαηπι,η, ποθεῖ 
Ομγέονίο, δο. ἴῃ εὐϊπίομο τῶν Ο΄. ᾿ίσκαρίαγέ, - “ὌΣχν,, ρέρον υδὲ 
Ῥοέέεεδ οἐξοδιιδ 814Π2. Ιυὰ, ΧΥΠΪΙΙ, 9. σιωπάτε. «4,. ἡσυχᾶτε. - 
Ὠοχῆ Ηρ. αἰἰθορενάο. ὅδγπιπι. Ῥε. ΟΧΙ.Π, 12. σιωπήσεις, 
ἔαεογα {αοΐδθᾶ. ᾿ 

ΣΙΦ ΠΝ, φἐϊοπέξεπι. ἈΛῸΔΙῚ, ἕδη, Ομέηέα φαἰϊέξο- Ῥα. 
ΧΧΙ, 5.. “ἅ4. Ῥ6. ΧΧΧΥΠΙ, 5. - πη. ΡΙΉ. ϑέζοο. Απιοα. 
ΨΙΙ, 5. ᾽ 

ΣΔΛΩΠΗΟΑΙΟΣΣ, ἐαοίέωσημεα. ὍΣ, σοπια,, ρορέμηι, ϑγπιπε. 
168. ΧΙΓΥΙΠΐ, 2). τὸ σειωπηλὸν δου, '6]. τὴν σιωὠπησίν σου. Κ' 

ΣΙΩΠΡΗΑΟῚΣ, ἐαοξέιννια. ἸῸΝ, δοπιᾶ, ρερέωπι. ϑγπμῶ, 
1ε6. ΧΙ, 2. τὸ σεωπηλὸν σον, α]. τὴν σιώὠπησὶν σουγ δά φιοαῖ 
ἐαοσοοπάμπι “9έ. Ἐμὶρ. ἐωμγρέξπεης. υοάαχὶς νοὶ ἃ ὩΣ, ψ9]1 
ἃ ὍΣ, ποᾶθ Ὠῦϑος 6ϑῖ σέέσπέΐαπι, Οδεϑῖοτα τὸ σεωπηλὸν ὃ. ἃς 
ϑοάεαι “τροάο' ἐχρ)τοδηάτιπι, ε58ῖ., αυὸ πέτα ἐχροδίευαι δδὲ 
σιωπῆσις, ημοὰ νἱάς. ΓΧΧ δεα. ροά, Καζ. μαῦδης καεακοῖ- 
λυμμα, 6ῖ δ8ε0.. Οὐπιρέ. καλυμμα. «θηοαεγέοίπξμδ ἴῃ ποῖῖβ 
“δὰ νετβ. 1δἵν ᾿Ἰεϑαΐδϑ σου ἰοὐϊ, σοωπηλὸν, Ρχ0 410 σωπηλοντερο» 
αἰ ἀερ6ας, οτπιδέυηι 6666 χα δός. Ὁ3 ὧλ 

ΣΙ ΠΗΣΙΣ, τααίέμνηξέαο, δἰδοηέξέεπι, ἸῸΣν» ὀοπιῶ, 
Ῥερέμπῃ. Ὅφαι. ΤΡ, τ. 5. ΥἹ, 6. ϑροπιέδρραγθι, δο8 ὕδησ 

'γόσαπι ν6} ἃ ΘΝ, οοἶδέσανίέ, σοπῤέγέπαίέ, Αταθ. μμλο, ὀὗϑιν. 

αἶμὲξ, οοπεέξοιἑξ, ἀοάπκπίδβα, νὰ] ἃ δὸς, ηὐοά ἴῃ }, ὅγγ: δὲ. 
«Ἀναὖ. δέίονφ,, οἰἴαμι ααὶ δἐέοηέξεεπι γδάραν ποῖαϊῖ, ἴᾳχα δυΐοτα 
υδεοτίτυτ ν᾿ αμἱὰ δὼ νοοα ἐβιρ!ρκατίπε ΧΧ, ]Ιἢ ποῖλομθ 
ἐαοϊέμνἐάϊπέδ αὺῖ φἰξορεὶξ ἀοοϊρεῖθ αὐδοθστι 6β8οῖ, δἶρο 

᾿ς Α}ἴᾶ τδίίθοθ δχριοδπά απ ογῖξ. Μδεοηγπιδ σιώπησεν ΘΧΡΟΙ ΣΕ 
Ρει ἑὰ φμοά ἐἑαοενὲ αοδεὲ Ργαθ νϑγδοιηαϊα, Ὦ. 6. ΨΘΥΘΗΩΩΣ 7πι4- 
ἐοόνία. ϑεὰ μᾶδο 6βὲ πιῖτα δχριἱςαηάϊ ταῖϊο, 4ᾳυ86 ποῦ ἴϑι 
ἔλοὶ]ο ἔαιπίοτθα ἰηνθηΐοῖ, Κμραέξια Ρ6010 ταϑλῖυδ: αδδαμθ 60 

φιερά (1656 φωο, οὐπ, ν. 8.) ἐπέγέπφορμα αέεί, ΝΙΝ σεωπησες 



: 

, 
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δ, }. οἷριιϊβοατο νἱ οτος ρορῆμπι, τοΐμηε, ἴϊὰ ἄἀϊοῖαπι, 4αΐδ 
ἔδλεϊεμι, ϑρδοῖυὶ διιοσζάπι δ γαῖ, δάδοαυθ 40.881 δ᾽] δητίμαι 
μαρεῖαῖ. Ὕδεερα ἰρίτον ἐκτὸς τῆς σιωπήσεως σου νεοτῖδηάα 
δῖ: δαυέγα νδέμπιὶ ἔμμπι, 8. δοροδέξο νϑίο, “ἰ ᾿ΣοὨδρι᾽ οἴ Σ 
θου ταὶ, διληῖ ΠΟ] δὲ πὶ. Ηδρτι πν ἀ6 ρερίο ἃ οοῃϑίτίροπάο 
Σεϊετρτοῖδῖων 7. 9. Δέολασέέε π ϑμωρρέ. Ρ. 2.00. Νοῦ χ8]6. 
Οετῖο 811} ὥδῃξ, 1. ἢ κάλυμμα Βαθομπι. Αἀάθ ὅγπιπι, 168, 
ΧΙΙΤΙ, 1.2. . 

ΣΚΑ ΖΩ, οἱαμαέοο. δ ΗΪΡΒ. ἃ Ὁμ", οἷο. ὅϑγπεπε. 
188πι. ΧΝΤΙ, 80. ἔσκαζεν. ἴτὰ Βὲοίξιδ. Νοπα}}}6 νἱδοῖανς 
πιδρὶβ8 δὰ δαογίδην οτδεϊοηΐβ γοδροχῖ886, αὐδηὶ δα εἰρηϊβοαιξ 
ὁπό) νοῦ ξ. 89 πὸ δοο υὐὐδιὶ βυϊοοτο νϊάοῖυτ. Ῥοιΐυδ 
ἔσκαζεν ρετειίποι δὰ τοΐϑαι ξοτνμιυλδιν΄ Ὀϑὴν ᾿μελ, νοἰμὲξ ἐγδε 
μὴ δυέδει ἢ, 1, νἱ ἀδέυν εαηάδηι μδθδγὸ ποίϊοποπι, 4υϑαλ 
δ ΒΡ, υἱ οἷϊ: δέοῤῥἑαθ δ6 ρεδδίξ, Ἐτρο 5βέεοϊίεἶδ δ σοδοὶξ 
δη ἑποραίδγναἶῖο, Ἦ.. 6. ὁΧ δοπιτ οὶ δγπιπιαοδὲ οἰαμαϊοανίε. ΕΧΣ 
Βοῦδηϊ ἐκοπίασε περιπατήσας, οἵ ἤπο. ἐχώλαινεν ἐν τῷ βαδίζειν. 
- νὺχ, οὐαμαϊοαξίο: ὅγηαπι. Ῥε. ΧΧΧΥΤ,, 18. ἐν τῷ σκαζειν. 
- χα, ἐρ οἰαμαϊοαξέοπο. ὅγπιπι. Ῥε. ΧΧΧΙΥ͂, 15. σκαζοντος- 
Ἡεγολ. σκάζεον, χωλαΐε.γ χωλαίνει.. εχ, νοΐ. σκαζω, ἐξέιξαι 
ὅο, ναοΐξξίο. ἷ ᾿ 

ΣΚΑΔΕΎ Ὁ, 70αἶο, ἐπνοεείρο, ραγδονμέον. ὥϑγι, φυοᾶ 
Ῥτ. 46 φαγγίέέοπα ὑδυτραῖοαν, οἵ ἀεῖπάο ποῖδλι ἐπάύσρωγθ, ἐπι 
φεοίέραγο, δογμξαγί,. 810 ἀπσα06 σκαλεύδεν ῬΘΙ ϑιγομέα! 6 ΘΧ-ὶ 
Ῥοδίων ἐπὶ Οοδθ. Κοιί. “ἴφι. τ Ἄορ. ΧΧ, 30. ἐσκαλεύδατο ἐν 
σποδῷ ἐπὶ ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. ὍὝΡ: νοσόπι σχαλεύεσϑαν Ῥτο 
“ερογ ρον Οτλυΐϊηο ϑοοορίδαθ νἱἀοῖαε. “φωέξέα. Οοτῖο Πομέζ. 
ἐϊδυβ ΗΕ : σοπϑραρδὲξ 89 ἐπ οἴ Π676 δ Ρ6᾽ οομἶοϑ δὲμιδ, δὲ ϑδγπι- 
γπαολθ ΒδΌδΕ: χαταπασάμενος σποδῷ κατὰ τῶν ὀφϑαλμὼν 
αὐτοῦ. “4. Ῥα. ΤΙ ΧΊΙ,, γ. σκαλεύσει σμαλξυόμενος, δογμξα-- 
δὲέξεν δογμίαπδ, ὈΝῚ πῶ, υοὲ ΝΙΔΒδοσγθῖθδο ἴθ Ῥυδὶ ρΡο-» 
πθηῖ, ἰταπδίεῖνο δὲ δοιῖῖνο δοοερίϊ. Τάδθη 8. ΟΧΧΥ͂Ι, 6. 
διέάσο: σκαλεύειν, ἀνακινεῖν, διαξαίνει, ΗἈεγολ. ἐσκαλέυενν 
ὀκινεῖεο, ὥρυσσεν. ἀνελογίζετο. 

ἘΣΚΧΑΔΑΙΣΤΡΟΝ. θὰ σνοὲ εοο ΟΠ θῶ»; 
ἐδοέϊεστι, μοῦ ἐΐτοπο γαρὶδ ἐπιπνῖτεοέ, Ἰοτοῖα. ΧΤ ΙΗ, το. “{ω. 
ὅγπιπι. 866. οϑα. ὅϑγν, Νἴδκ. Αδραἑοὐ. -ἀ ἃ. ᾳμϑτα Ἰοουμι. Νο-- 
δεγσίωδ: οκ Θῖτδθθα σκάλιστερον δἷο᾽ ροδίῖα ἱποδγίῖδϑ κοΐ δϑὲ 
Ἀσίϊοηΐθ, χαἰδὲ. θδάδπι δἰς ουπὶ σκαλεστήριον, ϑδαγοιέςπ. 8.8 
υἱσασιαι ρτοόῦβυϑ δ] δαὶ ἐδ ἃἴοεχευ Βο;ταῖοο. Εαυΐϊάοι τὰ» 

ἀῖοο, τθροπϑῃάυμ 6686 σχεπαστήρεον,» ϑγτῖδο6 «ουξῥοῦ.-Φοοῦδυ 

δυξ ἀκέπαασερον, ᾳυοΐ νἱάο ἰηῆξα. 
ΣΧ Μ 2,2, [οαϊίο, εοἰγομπισέγοα δοαῖρο, δαγτγία, φἐγ- 

σμεπεξοαδο, Ὧσ ποθι ρὨοτίοθ φμαθνο, δογμέογ, ὥσπη. Ῥ6. ὩΧΧΥ͂ῚΙ, 
΄. ἔοκαλλεν τὸ πνεῦμά μου, ϑογιαδαΐμν 8ρ᾽τῖτα δ. ἸαΘ 8. ΤΠ ΦΡΟΣ.. 
ἴω Ἐρ. δὰ δωπίαπι σὲ ἔγείσέαπι: «Ῥχοργὲφ σκαλλισμὸς, 



Ν᾿ , 
“ ᾿ 
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ἱπσαΐς, ἐπ ἀρτέοιεωνα ἀἰοίδεγ, ἐπ φαγγίσπαῖο, ἐ, 6, δαγομδαπαῖο, 
δὲ φμουποαῖο ἐδὲ φιιαδνιφπέμγ ἤεγδῶθ δαγοΐο, {μᾶς δθοθηέμν δἴο. 
ϑωξάαεο: ἔσκαλλεν, ἐσκαάλευεν, ἐσἄλευεν, ἠρδύνα, ἀνεζήτεο.. 
1άδην γοσρα Ῥ58]11:5. 3. ο, βυρίπηριῖ, ΑΚ δέλγω Ὠοϊ. δὰ ϑιωῤίκτη, 

-Ῥυίρῖ, νοσοπι ἐσκάλευεν 6686 Θπιθπἀαϊξο δ χοῦ ἐσάλδυεν, εξ 
ΟΣ πιλταὶπο ἔπ τοχῖαμι ᾿ὙΥΘρ81886, Οποά ρβηιδῃ, οὔπι δρᾶ 
Ἡδογολέμπι δἦδην ἐσκάλευεν δχροπδῖυν ὍὯδὲ ἐκονεῖτο, ὍΝ 
ΟΡυ8 νἱάδῖυν, τ| βἴαϊιδηητιθ, ΤῺ ζζ6χ. Ογνιεὲ 18. Ἔγονε. 
Ἰορίτατ: ἔσκαλλεν,,, ἐσκαάλέυσεν. ΑΙ Οοαά, Φεαΐπι. 1. ο. Ῥτο 
ἔσκαλλεν Βαρδπὶ ἔσκαλλον: πτπᾶδ ἀρυὰ ἤεογολίμπι ἔπκαλλον, 
ἀνεζήτουν. ἀνηρεύνων, πιὶ ρτὸ ἀνηρεύνουν ϑοτί οπάυπι ᾿ιάέοαξ 
Ἰ. 8οε ἴπ απὲπι. δὰ αμοέές. ΟΥαφοο. Ρ. 127. 4υἱ ϑδγπιπιασζεε, 
Ῥτο ἔσκαλλον Ῥβ8]πι. 1. ο. ΒΑΡΘτΘ ἀνηρεύγνων οὐδοεναῖ, - Π5,. 
7ραΐο. “4. ῬΕ. ὈΧΥ͂ΠΙΙ, δ5. ἔσκαλλον, γοσὲεδαπέ, ΔΑααο 
Ἡδενούοει. {Π{ τά. ὁὲ ϑολοὶ. Ἰδδοογὶέ. 74 γ1].ὄ Χ,, χά. 

ΣΚΗΜΒΟῚΣ, φινὲ οδἰῤφειιια ἐπ ἑαίμδ ργοοϑαϊζέ, φεξ ὀγγα, 
ΣΉΣΤΟΥδὼ8 ἐπέογέα φμπξν, ἐποινρῶϑ, αἰἰδέογέμδ, οὐδίξᾳωμδ, ρμδῦ- 

᾿ΨΘΥδώδ. Ὁ, ΡϑΡρογδιεδ. Ῥ8, Ο, 5. καρδία σκαμβὴ, ὁοον ρεγνόγς 
4διιπ|. διίααα:: σκαμβὴ, διεασραμμένη. Τεογολ. ὁ 7,επ. Ογνέδε 
"5, Βτγεπι. σκαμβὸς, στρεβλός. ὅγπιπι. ῬτοΥ. 11, 156. σκαμβαὶ. 
Ὡδὲ Τλεοάοῖ, στρεβλαί. Ὁ ᾿ . 

ΣΚΑΝΔ4ΔΑΙ ΖΩ͂, οβοπάο, ζαοίο, μὲ αἰέφιξε οεπαάαές 
εἴ σκανδαλίζομαι» οὔεπάον,, ἱἐπιρίηρο. νῶ 5 ΗΪΡΒ. γω. Ῥε.- 
ΤΧΤΙΤ, 9. ἐσκανδάλισαν. «44. ϑγπιπμ. 860. Μοη, ο «ΤΆεος 
«ἰογείμης ΝΙ41. ΤΊ, 8. ἐσκανδαλίσατε. ϑεὰ νἱᾶθ. ε, σκανϑαλόω.- 
- ὃ. ΑἍ4- 1ε4. ΧΙῪ᾽, 80. σκανδαλισϑήσονται, ἐπιρέπρειξ. 
“44. Ῥτον. ΤΥ͂, 15. σκανδαλισϑήση. Αἀᾶο Ὧδι.. ΧΙ, 4). 60. 
οοἄ, Ολέδ. - "πυ)05, ἐπαάμγαΐμδ. ϑδγπιπι, 168. ὙΠ, 22. ἐσκαν- 
-δαλισμένορ. Ιιορὶὶ 42, ἐαφιδαίμθ, ἃ ὥθ 5, 'δυῖ ὁχ Ἡουδὲ- 
᾿ βαπεὶξ βοιτθηϊτία οὐπὰ Ολαξάασο Ὁ. Ὑιάδ οἱ δῖγχδο, ΙΧ, 5.. 
.ΧΧΠΙΙ, γ. ΧΧΧΙ͂Ι, κι. 6. δὲ δομβ, ζονοεὶὶ ῬΆλεοῖ, 5, Ῥ. Ι. ο. 5. 
Ῥ- 46. 56η. οἵ δγωδέτπι ἴῃ ἔγαρπι. Κζοέε. {πέε. ΟΟ., νῬ. ᾿τορδ. 

᾿ ΣΚΑΝΖΔΑΛΜΔΟΝ, εοαπάαϊμτι, ογοπαάέσιεζωπι, ἐπερσαϊέπιεν,» 
ξωὼπι, αὐ φιοαῖ αἰξᾳιιὲς οὔεπαἑέ 8. ἐπιρέη εξ. "5", ργοῦγωπι. Ῥα, 

ΧΙΙΧ, 21. Ατὐδϑ. ἴϑ.Α,, 601}. ς3 εῖ ο5..Δ, ποῖδξ. ἐπιρίηρσοῦσ, 

ἐγωάενε, ἴηι ὰθ "8"... οοπέμδέο. 81τ. 1], 7. ϑησεις σκάνδαλον ἐν 
εὐθύτητι, πιαομέαπι αἄβροτρδβ ρτοδίξαϊί. - Ὁ05, δεωδέἑέίᾳ. Ῥε. 
ΧΟΨΠΠ, κ15. Οὐ ϑὅγγο Ἰορϑγαας ὅν5. - ὥριο, ῥάφμαμϑ, Τοδ. 

᾿ ΧΧΠΙΙ, 15. Τυὰ, 11 5. ΥΠῚ, 2»). Ῥε. ΟΧΧΧΙΧ, 6. ὅϑγπιπι. 
Ἵλεοά, Ῥτον. ΧΙΠ, 16. ΧΙ, 99. σκανδάλων. ϑγπιπι, Ῥτον. 

Σ ΧΧΙ͂Χ, 6. ὁκάνϑαλον. “4. ὅγπινα, 1ε5, ΠΙ, τά. - πω. 
ὅγπιπι, ϑορἘ. 1, 5. - Ὁ 3. δ μ ορένμα Τν. ΧΙ͂Χ, χά. αὶ 
ὅδ. ΧΧΥ͂, 51. Ῥ8. ΟΧΥΤΗ, χγδά. - Ῥτεαοῖοσεα ἰορίεων Ηο5.1Υ̓͂, 
16. πρὶ ρσδὲ “Ὁππ2η Ἰοροσυτῖ δάμαο ἢ 1, 601}. Ῥ8. ΧΙ ΙΧ, 41. 
ΜΊ46 εἴ ΙΒ. Ψ, 1. 24. σαωδα εχὶεῖὲ, ΧΙΙ, 4. ϑᾶρ. ΧΙ͂Ψ, τι. 

. δὶ: ΧΧΥΎΠ, λάι ἐν τοῖς λόγοις αοῳ δωσεν σκάνδαλα γ γοτθῖδ ξυῖα 
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εδἱ οἐγαθε γῬεοτηίΐοῖθπι, 68 86. ἱππηῖδηο δὲ δἰηϊεῖσο ἱήϊζοσο 
τοἰδπᾶο. 1 Νίδοο. Υ, 4. οἱ οουῃξ, ΚΖ ογδϑεῥ Τλιεξοῖ, 5, Ῥ. 1. α. 
ξ' Ρ. ὅγ. δεᾳυ. εἴ Τοῦ. Ξοξἠαγάμπι Τεοδηΐο. ϑαον. ἢ. κὩ4. 

ῖΣΑΚΑΝΖΔ44Ο᾽ Ω, ἘΦ ἀκολθΣ ἢν, Ῥω Η!»Ὦ. 8 ὑυ}3. 

Α{ι. δθο. ὁοά, δΒανόον. να]. 11,. 8. ἐσκανδαλώσατε: ηυδθ 
ἰεοάῶο ρεϑεξδεειαδ εϑὶ Ἰεοιϊου! ἐσκανδαλίσατο, αὐἷὰ ἀοϊθοῖα: 
ἔς “φωξέα νοεῦῖδ ἱπ δ] δῦδη οὖν ἀεδίπϑηιθυ8. Οογῖθ δἷο 
λυάϊσοανιι δίφολένγμδ Ῥγοέμδε. Ομέπαμθ ἐπ αν. ἐοοα Κ΄, Τ' Ὁ. 30. 

ΣΚΑ' ΠΊΩ, ἤοάϊο. νῃ3, ηάαο, ἀξῥῇπο. Ομέὲηπε, Ἐά. Ῥε. “. 
ΟΧΙ,, γ. σκαπτων. - ΠῚ5, 7οαο. Αἴφι. Ῥ5.. ΧΧΧΙΧ, γι 
ἕασκαψας. - Τ19)2 ΝΙΊΡΒ. ραϑδέξηον. 165. Υ, 6. 

" 

τς 

ΣΚΑΣΜΟΙΣ, οἱαμαϊοαείο. γὺς,, ἰάοῃ,. Α4. Ῥε.᾿ 
ΧΧΧΙΨ, ιὃ. ἐν σκασμῷ. ᾿ 

ΣΑΑΦΕΙΓΟΝ, ἰδρο, πἴἶδ. Ὅμπ, ἐέροι, ἐπδέγιωσπεηέμηι 
ἀρτὶοοζαέϊτοπῖεοι ὅγπιπα. κ ὅδ. ΧΙ, 20. 

ΣΚΑΦΗ, νᾶες αανμπει δὲ οδίοησωπι. Ὅτασο ν. τά. ἐνέ- 
ερίψεν ἄρτον εἰς σκάφην. Ἀσαάδηάα δοὲ Βαθο νὸχ διεζοθένγαίο 
ὧδ »ἑέα “Ἱροϊοηπέξ ΤΥ, ὅ. ν. 145. Ἰοοὺ σκαφξι. ᾿ 

ΣΚΑΦΟΣ, ἰκα υἱυτ. σκαφη, δοαρλα, πανὲρὶὲ ὅ6πε8. 2 

Μίδος. ΧΤΙ, 5. 6. τὰ σκάφη χατέφλεξε: ὈΝὲ δἰρηΐβοαι ρογε, 
ἢ. ὁ. σρόγα ὃς ἔξρηο ἐπ ρογέμ σοπήδοέα,  ᾳμαΐξα, διεγὲ, 486 
Ρίΐαο Κ ἐἐγενέως τοοδλῖ, 146 δὰ δ. }. αγοέΐωπι. Ηεδγοῖ. σκά- 
φος, πλοιάριον. Ἰϊοϊϊυν 4]ἴα8 σχάσῃ. λάθοι. ΧΧΥΤΙ, ι6.. 
οἱ δὰ ᾿ν. 1]. ᾿Ἰοἐπδὶὶ Ἐπχορο. ὅ8αον. Ρ. 306. 

, ΣΚΕΔΑἍ ΖΩ͂, αἀιδδὲρο. 3Ὰ., σαέίηριο. 7πο.  Ἄ6θρ. ΧΧΊΙΙ, 
15). σκεδάσης. ϑόταιο δὲ δδῖ ἀ6 Ἰποοτῃᾶ. Οοπἑίοῖ Ῥοῖαβῖ, σκεὲ- 
πάσης Ἰεβεμιάμηι 6856 (ἑδρίτατ δηΐμπι Ἰυοδσθθ, ἀυδηᾶο. ἐχϑίλησ ᾿ 
ξαΐϊτιτ), δὺι σβέσης, ταἂὐ Βαρδος ΓΧΧ, τἰ δάδο ἴδηῖυπι ρτος 
Ῥῖος λυχνίαν Ἰοοο λύχνον ὝΟΙ81Ο 7π6. Ζγπ. δοραταίληι ροβὶ-τ ᾿ς 

. ἕδ ἐυδεξ. 
ΣΚΕΜ7 ΖΏ, δωρρίαπίέο, δωδυνογίο, εἰ 6δχ δαϊυποῖο. 
ἔο, φογγμπιρο, ἐπέμδίθ ἀσο. Ὡ)Ὸ ῬΊΗ. ρμεγνογέο, Τλδοα.. 

Ῥτονυ. ΧΙ͂Χ, 5. σκελίζει. - ΤΡ Ῥέλ. ρεγνογίο, σμδυενέο. “441. 
Τοῦ. ΨΙΠΙ, 5. σχελίσει. ΟΙἸΧΧ ἀδικήσει. - ν., ξωηάα ργοξἑοίο. 

Το. Χ φ4Φ 17. ΙΓεξεοτυμῖ »», Ὡδιὰ »ὺςκ οδῖ οοδϑέα, ΟΥ̓δ' 

αέμδ. Οἰἴοδδαθδ: σκελίζω, μπαγέοσο, ᾿ : 
ΣΧΕΖΟΣ, ΟΥ̓́ δ. δ ΝΣ πη. Ἑσθοῖ. ΧΧΙΝ, ά, “- 

ἘΣ ἄυ6). ογώγα. Ἰυονῖς, ΧΙ, 21... Απιοθ. ΠῚ, 12. - ΟΣ 
τ. ροοδε. Ὦλδι. Χ, 6. - δὈῚΡ, πιαῤἑαοέμδ μοατδ. 2 ϑᾶτα. 
χχηὶ 537). - λὴ, μό6. Τυᾶ; Ψ, 27. χ1Ὁ᾽. 54. ΧΥ͂ΙΣ, 6. ΕΖεοδ. 
Ι,γ. ΧΥ͂Ι, ,ἀ. Ποογοΐ. σκελῶν, ποδῶν. - Ῥ'ῶ. Ῥτοῦ. ΧΧΥ͂Ι, 
γ. - ρῳ οβδβαϊᾷ, εἰδέα. Τλαῖ. Τ|, 54. 860. Οὐέδ. τὸ δὲ σκέλη ᾿ 
σιδηρᾶ. Ἴλεοοαϊοε αἱ κνῆμαι σιδηραῖ. 

. ΣΚΧΕΠΑΖΩ, ἰορο, ορονγίο, οοομἶο, ἜΛΟΧΌΒ, ἐπ ῥγο-: 
7ωυπαέε. ὅγπιπε, Ῥ8. ΥΧΧΧΥΊΙ, γ. ἐσκεπαομένον. ϑοηθατα 6Χ- 

Ῥτεδϑῖῖ, - ἴδ. Ναπι. ΙΧ, 2ο. ϑϑβδηι Ἔχ ργοϑβογθηῖ, Οοηξ, 
᾿ 

εὺ, Χ, 52, - νὰ Ὁ ΗιρὮ. ποι ἴον. Υ, 41. .σκεπασξις. - ὙΣ5 

’ 



΄ 

᾿ἀο ΠΟ ΣΧΕ ΠΑ͂ΡΝΟῸΝ 
ί 

ἩΪΡΒ. ἂ Ψ, ὁποΐέο. Ἴδας. ΧΧΧΗ͂, χ1. Ηΐο αἱξα Ἰαιαρὶασ 
ΧΩ8Ρ18 υϑιϊαῖαᾶ τδὲ συηϊ, - ὍΠΌΝι: ἼΠΌΣ: ἽἼΩΩΌΠ, Ἡρᾶ. Νὲρλ- 
εἰ Με ἤΡρ. κι ϑαια. ΧΧΥ͂Ι, τι. δαβὶδ σκεπάζεται μεϑ' ἡμῶν ἐν τῷ. 

᾿ βουνῷ» υδὶ σκεπάζεταν ἐδὲ ἠαίθέ, ἱ. 4. κρύπτέταν οἵ κέχρυπταω ᾿" 
ἴπ- τοὶ. Ρρ. ΧΥ͂Ι, 10. 1.6. ΧΧΥ͂ ΠῚ, 15. δορᾷ. 1Π, ὅ.. 1εὰ 
ΧΗΩΙΝ, 2. 860. οοὔ. “ἰθχ. ἐσκέπασε, 4086 φ6εῖ νϑεξὰ ;]δοιῖο,. 
υὰάμ δεΐδηι δἰ μδοδέτα 110. 11. 2επιοη δέν, Ἐναηρ. ταθῖατ. 1, δοῖῖο 

ἔκρυψε, 4υδπὶ Οοά,. 7Κ.αὐ. ὁκῖροῖ, εχ δὐϊοοοἀοπεροϑ οτῖδ νῖ- 
ἀεῖαν, δυὶ ρ]οββθμπια δαρἶϊ., -- ἜΣ» ΧΗ. δγέρίο πι οοιέξδε 
πο. ἃ ϑα. ΧΧ, 6. σκεπασϑῆ ἀφ ἡμῶν, 46 οδίοερα α ποδὲς, 
ᾳ ἅ, οἰδαμοαΐων οοιδδ πόφέγεα, 8. ἐβωρέαἑέ πο. Ὑὶαο πέτα 8. 
γ᾿ σκιάζω- ἐ ΤᾺ δαΐεπι ἀδδηχοειπὶ ἃ Ὁ“, 4ποὰ ἱωῖογα 

ἄππι ἃ Ὁ, ΑἶΔΒ, “ν}0, πιπίυο ρϑεῖξ βδϑσιβαπι οδίδούζογνἑθ 6 

᾿ ᾿οδιρπδταξέογιἐθ, α ΠΌΠ, οοημρίο. Ῥ8. 1,Χ, 4. 1ε6. ΧΧΧ, 2. - 
ΒΓ, οδέοοέϊο, ἴεδ. ΤΥ, 6. - Ἰ5π, αοοσέστο. 1 ϑδια. ΧΧΤΙΙ, 26. 
Ὑἷἦλ , , ἢ πρὶ ὰ . ’ Ω ἦν δαβὶδ σκεπαζόμενος πορευεσϑαν, Ὁ σκεπαζόμενος οδῖ 1. 4. 
κιρυϊτύμενορ., 80 15Π οὐπὰὶ ΠΒΠ δὰϊ ἢΒη, ἐστὶέ, οδέοχίξ, ρϑτινα- 
6580 νἱ ἀδηΐυτ, - Η8π|, ἔσσο, Τἠδοάοί. Ὅσυι. ΧΧΧΤΗ͂, 15. 
σχεπάσει. -- 05. Ώουϊ, ΧΠΙ, 8. 168. 1.1, 16. Αἀάο «πὸ. Ῥδ.. 
ΟΥ̓́, 11 «ὍὮΝῚ ἀθ αφιρέδ, φιέδιεα αἰλᾳιοὺα αἴογλον δ έδμν, ἀϑυτραῖασ, 
ΑἸτὰ5. πο. 7πὲ. 101 νθοθ καταποντίζεον Ὀδιὰ8 68ῖ. - ἩΒΙΡΌ, λα-- 
“δἐἑαριῖμπν, Τλϑυῖϊ. ΧΧΧΤΗ, 427. πρὶ ρτὸ σκεπάσεν 8}11 Βαροας 
᾿σκέπασες. “- ὅχ) ΝΊΡΕ. ὁναάο. ἨδΌ. ΠΠ|, 9. «4)ὰ. σκεπασϑῆναε.. 
δοά τϑοῖϊῃ8 8}1: ἐκσπασθῆναι. - ΟἼ5Ὁ.. Εχοά. ΧΙ, 5. 10. - 
ΓΌΞΒ, ἔγαηιδεο, Οἴλατη ἀγὶρίο, εαΐνεπι σοηδεγνο. Ἐχοᾶ. ΧΙ, 
15. 47. «ΟἸΒΧ, αδεοοπάο. ὅδγπιπι. ΕΧΧ Ἐκοά. 1Π|,.2. Ῥδ. 
ΧΧΣ, 27.. - Ἔν ἀπέονοπἶο, απέονοχέο. 1πὸ. Ῥ6. ΟΟΥ͂ΤΙ], 11. 
ΘΘηδαι ΘΧΡΙοβϑῖ. Ναὶ 39 0 ποῖα! ἢ. 1, δωδοοηῖνα, - Ὁλῶ 
ῬΙΒ. χέοῖϊο. Ῥ8. ΧΟ, χά, σκεπάσω αὐτόν. Ὕοχ ΒΘΌΤ. ποῖδξ 
οοἰξδοοαγα αἰΐφωθπν ἐπ ἴοσο εοαἀΐέο, αὐ φμοπν πον ἑἐάπε ζαοξἧθ 

. αἰδέμδ ραΐδέ, δὸ τιϑῖδρβοσῖοθ, ἐωσγὶ, ἐπέωπι, ργαεδέαγο αἷἶξ-.. 
ηιεθηι, Ὀϊ λίδο ἀρρατθαῖ, 608 56 Ὠβπι ποῖ χη8]6 Ἔα  Θ551586. 
Οοπέ, οεἴαπὶ ἤμσ. Ρ6. ΧΙΧ, 2. - ηρ (ἢ ρτὸ ἃ). ἘΕχοά. 
ΧΧΧΤΗ͂, 22. δϊ1:. ΧΧΊΙ, ὅ0. σκεπάσαι. Κεΐᾳ. δαἰμέανα, Ἱιορὶξ 
ἀσπάσαι, εἴ ἴϊὰ Ἰορὶϊ φαοαπο “Ἃ“πιδγοδέμδ: ἀσπάζεσϑαν ἀὐΐδαι 
8,1, εβἴ δεηφροῖε αο δεηέρηα ἐγαοίανγε. ϑἴταο. ΧΕΥΤΙ͂Ι, 12. ἐν 
λαίλαπι ἐσκεπάσθη. Τιορα ἐπεεάσϑη, υἱ Ηϊογοπγπιμδ Ἀδθοῖ, 
ἐπ ἐμγδίηα ἀνοϊανίέ, 001]. Ῥα. ΧΥΤΠ, 10. 1 Νίδοο. ΠΙ, ὅ. υδὲ 
Ῥτο σπεπαζων ϑγγιρε Ἰεξ1886 νἱδοΐως σφάζων, ἑμρμέαπδ, αποᾶ 
Σοοῖεβ νἀ δίυτ. ον Τὰ , 
ΣΑΣ ΠΑ͂ΡΝΟΝ, αδοία, αοϊαῦνα, δὲέροτηιιἑα, 8θομγῖθο 

ΡΛ Ρ]αγ. ἐγίδωέαθ. ἃ Ῥατ. ΧΧ, ὅ. ϑοὰ ἰδὲ {ταϊδοῖῖο γοοῖβ 
κρέβολος, ἔδλοϊδ υἱάδίῃγν, -ὀ ΠΔ1ΔῸ) δεγγαᾶ. 1 ὅδ. ΧΗ͂, 51. σκε- 
σταρνοις. “ ἸΣΧΘΒῸΌ, ἀοίαῦγα. ἴε5. ΧΙ, χ.. σκεπάρνῳ. 80. 
ἼΣΘΙ οϑὲ ῬΊῸ ἼΣΣΌΩ. ἤεογοῆς ἀχέπαρνον, τὸν ἀμφίστομον 
πέλεκυνι ἡ πρ,͵ δ : ! 



ΣΚΈ ΠΑΣΙ͂Σ -- ΣΚΕΙ͂ΠΝ ΄.. 4, 

ΣΑΣ ΣΙΑ͂ΣΙΣ, ρτοίδσεϊο; ορενέπιδειξιποι 59, λαδέδα- 
διδρη. «1. αὐτὶ δεοιιπάβιι ϑϑέλοί, 6. ἤοπι. ἄλλα ἀγετίγραφα 
Ὅσυι, ΧΧΟΊΤΙΙ, 27. ' 

ΣΚΕΠΗΣΤΗ ΡΙΟΝ. Μίδα ἰπέτα β. ν. σκέπαστρον. 
ΣΑΕΠΗΣΤΉῊΣΣ, φιὲ ἐσρὲξ δὲ ορεγίξ, Ὀλεϊδρμοτίοας ργο- 

ἡφοίοῦ ,) αἴεξσνιδον. ΥἹᾺ., ἀνμδεοῦ. Ῥα. 1 ΧΧ, γ. “ ϑοίϑεπι δϑουκὶ 
Φιηῖ. Ἐ, σοπϊδοϊατα Κοσἠογὲ τοροποηάυτα 68868 σπαυστὴῆς, 
408 ἴδιηδιι ΠῚ ΟΡτιδ 6886 νἱἀοῖοτ, συδηαυδηι οἱ ἔδνοι Ἰοουϑ 
Ῥεδ]ηι. ΧΧΤΙ, 9. γιάο αυοᾳυο Ποσοηπιδέϊονε ϑολοίέα αὐ Δ. 1. 
εὲ  ιαέλὲξ τιοῖαβ. - ὨΔΌΥ (Ὁ ὕγτὸ 5), σαπέπϑ. Εἰχοᾷ, ΧΥ͂,. ἃ. 
Ἐδὶ διιὲ δϑιβηπι ὀχρσοϑβοτιηῖ (π| ὨΔΛΟΊ 510 σαγηιέπθ ἐαμααη- 
ἄμε οἐ οαἰοδνγαπαῖμο, 50. ΟὟ ρτδοϑοιἀϊυπι ὅο ργοϊθοι οὔθ), δῖ 
γοοῖ Βερσϑῖοδο νουθ Βδδὸ δίβρηβοδεέϊοποι ἐσ δυθσαηξ, 4, δε, 

εἰἷδπι Βαεσα ροῖεδί. Οὐδσῖδ δσᾶβ. δνοϑ Ρῥγαφθείδπι ποῖαϊ. 

Μιὰ ἱπέτα 8. ν. ὑπερασπιστής. Βιαεογῆμα ἴὰ ΑἸπείονέξ, Ὁ. 657. 
δὲ δ, 1. δοτῖδῖξ : Οὐδϑδὶ ᾿άθπι ὁδβοῖ δὸ Ἵ5 Ὁ. Εοτῖθ εἶτα] ἴῃ 
γροο ὍΤΙΏϊ, σαρέϊοα πορέΐδ, τοϑρθχθταηςϊ δα σα] !οῖηΐά, δεουὴ- 
ὄσαι 4086 οΟἸΐπι ποοῖΐβ οὐϑιοὐΐδα ἀΐδιϊηρυοθαπίὶι, δὰ δϑιδὰ 
ποη δὰ Ἰἴϊογδο ταϊῖρηθιι σοϑρίοϊθηϊθβ ᾿-- Ἢ), σἔγρδιδ. Πα. 
ρῥεωώπέεα Ῥ65. ΤΙΧΧΧΤΊΙΤ, χ2. - πηηῦ, ἐαέσδνα. Ὅθαι. ΧΧΧΊΤΙ, 
88.( Μιάς ᾳφυοᾳυθ Ιμἀΐιμ, ΙΧ, χ2. δὲν, 7}, ἃ. σκεπαστὴῆς 
«εὖ βοηϑός. τῷ 

ΣΚΕΠΑΣΊΟΣΝΣ, ἐδοέωδ, ορογέωδ.. ἋΣ, ἰάσιβ. “424. (880. 
Ἑμεοδ. Ἐπιξδοη. ἴπ Οαέ, Νέοοερλ. δὰ Ὦ. }.}) ἵνα. ΥΤΙ, 5. σκεπα- 
δτὰς, 6: 165.1ΡΝ᾿ἈΧ Υ], 20. σκεπαστοῖς. 1.66} 6 σπεπασταῖς, 50. ἀμάξαις. 

ΣΚΕΙΠΑΣΤΡΟΝ ροτῖ δγποορϑῃ ρῖο σκεπαστήριον, ἐσβει- 
πεεγιξδεπε, ορεγέπιεηέμπι, ορογέογέιη, “ΠΌ., αδϑοοπδίο. ϑὅγπεπε, 
Ιο». ΧΧΤΙΥ͂, 16. γ7ὲ4ὁ6 ᾳφυοᾳὺθ δύρτα 6..ν. σκάλοσερον. 

ΣΚΕΙΖΣΙΝΟΙΣ. Νιάδ σκεπηνός. , 
ΣΚΈΠΗ͂, ἐσριπεονινπι, ἔαρ 675), ορεγἑπιοπέμηι., τπιδτ 

διμἔξεστι ; ταΘῖ Ῥ ΒΟΥΙΟ6: ἐμέαπιθη., ργαδδίαϊδειπι. ᾿γϊε, ἐδηέον ἐτεπι» 
Ἑκχοᾶ. ΧΧΥῚΙ, γ. Τλοοά, οἱ ΤΧΧ Τοῦ. ΧΧΙ, ,“8. ““4. ϑγυιπε. 
Τλοοά. Ἑπκοῦ. ΧΧΧΥ͂, κι. “14. Τοῦ. ὙΠΠΙ, λα. Οἱ λονποὲ ᾿ Ῥατ. 
ΧΥ͂ΙΙ, 5. ἘΔὶ ταηϊθη ρῥτὸ σκέπην ξοτῖα886 Ἰοροηάππι οτὶϊ σκηνὴν» 
ᾳυοδ γεδϑοθϑβῖῖ. Οὐ δηϊπὶ 15 οοπξηυδ Ὧδο' οτδίίοηθ 8]10 
γΟΟΔΡΏ]Ο τ|ιεῖ ἔυοτίπε, οδυδα π0}18 ἀρραγοῖ. - 51):,) ἐπιδέ δαγιεπν 

φίοσμδ. 10». ΧΧΧΥΤΙ, 8. 001 σκέπη ἰοοωπι φμοπιρίδ ἀοϊδῖ, ἐπ 
4μ0 φιεὲα ἰαΐδέ. - ΤΙ, δδοναίέο, Ἐδῖμ. ΤᾺ, χ5. βοήϑεια καὲ 
σκέπη. - ἘΠΌΔΠΙ Ῥ] τ, έσώσαα, Οδῖ, Τ|, τά, ἐν σκέπη τῆς πέ- 
τρας. -- 1, οἶγραμδ. Τυᾷ. Ψ, 8. 560. “4165. Αά. Οοπιρί. ΤΠ σοα, 
4 ϑ8πι. 11,21. - ΠΌΠΟ, γχοξιρίμπι, 160. ΧΧΤΥ͂, 8. [86. 1, 6. 
ΧΧΨΥ, 4. - 05. 5, ΟΙΥ, 58. - γρ, γοῦν. 166. ΧΧΧ, 5, 
- ὉΧῸ ρατῖ. Ηΐρῃ. αἰνῶς, ἐρπόγαπι ζασίσηθ. Ἐπεοῖ. ΧΧΧΙ, ὅ. 
- ΡΣ, ἑαδογπαοιζωνι. τ Ῥαν. ΟἹ, 52. 860. ἀϊτ, Οοπερί, -- “8. 
ἰαεἰδιρίμπα. α ὅ8πν. ΧΧΨ, 2ο. ῬΕ. ΤΧ, 4. 15. ΧΥ͂Ι, ἅ. - ὃχ; 
κπιόγα. Οει, ΧΙΧ, ὃ. Ιυὰ. ΙΧ, 16. Ῥε. ΧΟ,1. {6 οἴέδηι 1δὲ ἃς. 



4ἪΛἈ  ΣΚΕΠΉΝΟΙΣ “- ΣΚΧΕΠΤΟΜΑΙ 
ϑγπιπι. σὲ αἰγωῤίᾳ ὁεο. Ηοταρία, δε ,φιέία ἰδὲ ταδί ἦν 

. σγιᾷ, ἴεοοῖο Μιογαοέροέα ἴῃ Οοπισιεπέ, ἀα ᾧ. ἐ. Τ. 11. Οασίεπασ 

»΄ 

»}»Ὲ. σύ. ν. 8γά. - "πο, ῥαποεα. 7η0. Ἰυὰ. Υ, 8. 560. 2165-- 
αρία. ϑεὰ νοχκ σχέπη δι ροῖλυβ δά δηζεσδάθῃβ 1530 ρογποσο 
νἱἀοίοχ, - 95, ἐμηέρογαδ. ὅγπεπι. ι Άδρ. ΧΙΧ, 5. Ουοάεδξ 
ληίεριβ δεῖ ϑ86ο ϑογθϑῖο ϑδγπιπιαολὲ, πὸ οδυάδ βδὺ8 ἔχυποδῖα, 
ὅϊα νοιΐδπο δδηϑαι 4 ΔΙ σθη6 τοάο οχρεαβείδθε νἱἹἀσευτ; 
ὁρῃπούδηβ πόπὶρα νϑγθηὶ δίρῃ  βοδίϊλοπθι Περι. σοῦ ἢ, δῃξ οογῖθ 
ἂθ εα ἀπθίιδ Ὠδόσθηδ, φυοά ϑορ! 686 νάεῖυν ΓΧΧ Τωιῖῖ., 4αξ 
ὑπὸ φυτὸν Ὠαθεης, δεά Ἰοπβο δ)]ἱυὰ διδίποσο βυδάοι Τ᾿ μσαεξ 

ψογβίο, αυἱ δισ ἀροτῖθ ΡΓο πιογα δυὸ ὁδουῖιι δγηιπκαοδλεμπι, ἰῖδι 
ἘΥδυ 51 ὉΠ: ἐπ ἐπεῦγα ἐμηρογὲ, ἀἂἰ δάεο δρπιπιαρ μεσ δοτὶ ρεὶ680 
νἱάφοιυτ:; ὑποκάτω νεὶ ὑπὸ σκέπην ἀρκευϑον, οἱ μΠιπὰἃ σχέπην 
ἂς δυο δήαιάετίι. δᾶρ. Χ, 17. σκέτη ἡμέρας ἀϊοϊταν πωδεδ σοι» 
ἐγα γασίοα κοξὲς οδιοίαπδ. ϑῖτ. ΧΧΙΧ, χ). ὑπὸ σκέπην δοκῶν, 
δῸ ἄοπιο Ἰίρτιδα, δὶ σκέπη 68ῖ ἱ. η. σκηνὴ, δλαδιέαεῖο. ἀοιεῖδ. 
Ἡδεγοῖ. σκέπη) σκέπασμα. αν. ἤ᾽δέ. σκέπη, ἐεξπιεπ., ργοέδ- 
οἰδο. -Ὑὶάο ΑἸἰΌ] 8. ν. πένϑος. ᾿ . 

ΣΑΕΠΗΝΟΙ͂Σ, ἐδοέμθ, ορογέμδ, πιμπέέμδ, ἃ σκέπη, τὲ 
ἀκμηνὸς ἀρυὰ δίοπιον. Οὐ! ψ'. ᾽9... ἃὉ ἀκμή. ΤΣ, ζυσιια δπιΐα.- 
γδι8 δὲ αγάμμδ, τ. αγίαμ8 δὲ δέσσιδ. Νεδοιω. ΤΥ, 13. ἐν τοῖς 
σκεπηνοῖς, ἐπ, ἰοοὲς ὅεπο πιωπεΐδ. διο Ἰεοϊ ον ππΐοθ νόῦϑακ. 
ΒΑΡεο. Ἰυκῖα 4]. οάΐις, Ἰορίτυτ σκεπεινοῖς, 80. τόποις, ἷπ ἐοοΐα 
ἐδφίἐα 5. πιμηδεέδ. Ἐκιαπι δρυὰ ϑωῤάίαπι σκεπεινὸς τόπος Ἰερὶῖας 
εἶπ δάάϊτα ἐχρ)λοδίίοπθ. Οὔδηι δουροπάϊ ται οηθη δἱ 8ηι|α 
ΡΙεοιλυῦ, ἀεβοθηάιε ἃ σκέπος, υἱ σκοτεινὸς ἃ σκότος. 8ε4. 
δκέπος πυϑηυδι οχίδῖ, υὐάφ ϑέωγχέμθ ἂς αἑαΐ. “δκ. ρ. νο4- 
Ῥτιδοἔοτθηυιη δυδίϊγαῖυς σκέπηνὸς, 4086 νοχ Ἰερίτυν ἀρυά 
Ονδαρέμπ ἃ0 Κἔγαοέε. ὁχ Αἀγολέψομο ΧΧΥ, ἴῃ Οσοολὲὲ Ολέτωγρ. 

᾿ Ζ7εἐ. Ρ. ιιδ. Ἶ Ἢ 
ΣΚΧΕΠΩ, ἐορο. Ὄπ, ἐσηξογέμπι. Ἑχοᾶ, ΧΧΧΥΊΙ, 12. - 

δ). ἐπ μηιδγα. ὅγπιπι. Ῥ8. {Χ1], 8. σκεπόμενος. Ιάδιι ΟΟ86].. 
ΨΙ!, κι, σκέπειν σοφία οἷς σκέπεον ἈΔΪ ρτοὸ ὮΧ3 16ρ1866 νἱἀεῖος 
χ, δέομε τπόγα. - "πΌ9 ΡΊΗ. ἑέρο. ὅϑγπιπι. Ῥτον. ΧΤΙ, τ6. 
ὩὈ1 σκέπειν ἴῃ ποϊΐομε οἰξδοέπεμέα παϊξ Ἰορι ταν, 4υὰ 'ρεα νοοδ 
Ζωραέμδ Ἀ. 1. Ὀδὺδ 6δδῖ. - ἼΚΞΏ. ἡπέγα δθα ρμοεέ. ὅδ΄γπιπι, 
ὥδηι, ΤΡ, 5. σκεπύμεναι. Βεπδ: πᾶπὶ ἰδὲ ἀδ ν6]ο δϑγῃῖο 6δῖ, 
Ἰάοτα. ἰθ. Ι, 6. - 20. ὅϑὅγπιπι. Ἐζεοῖ. ΧΧΥΤΙΙ, τ6. Οοιξ. 

,ς δε, ΥΤ, ι5. 2.5. Ἐεέ. ρκέπω., νέο, ἰσρο, ορογίο. 
ΣΚΕΠΟΉΕΝΟΣ ΘΑΝΔ' 132ε. ἐεοειεα πιογέδ. Ὁ ΌΔΣΣ, τωτος 

ὅνα πιογέΐδ. ὅγπιπι. Ἰοῦ. Χ, 21τ. σκεπομένην θανάτῳ. ᾽ν 
ΣΚΔΓΠΤΟΜΑΗ͂Ι, οἰγοιεπιρέοϊο, οοηδέαάεγο. Ὑπ, πιαρη 

φεπὲέα. Ζας. ΧΙ, ι5. σκέψαι. 1,φροταπε ἘΝ ρτὸ ΠΕ ἼΝ. ̓ υϑοῖῖο 

Φ. 

σκέψαι δϑὶ ἃ οοττοοῖοτο δὲ δηιδηάδίοτο Δ] 400, 4υΐ ρυΐϊανῖς, 
ἡ1υἃ 4886 ἀδῦοτο ἔῃ ἱπιρογϑίγο., δίοιϊ ριδϑοθάδηϑ χάϑες. -- 
ὯΠ, νέάδο. Ἐπκοάᾶ. ΧΑΊΙΙ, 21. σὺ σεαυτῷ σκέψαι ἀπὸ παντὸς 
τοῦ λαρῦ ἄνδρας δυνατοὺς», τὰ εἰνδὶ σέξᾳο 6χ, οτατιὶ ροραῖο γἷσοθ 
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ἰζοποος: Οοτιξ, ν᾿ 25. εἰ Α4εε. ΥΊ, 5. υ)δὶ ἐπισκέψασθαι οοἄθηι 
δεπδὰ ὉδΌΤραϊαν. Ἐοάδην τοᾶο ποδῖσαϊας ἔογπιυ]δ δέολ παοὶ 
)απιαπαῖαγε τοπιδοῆθπ υἱὲ 80]6Ὼ1. - Ἵ25, φϑέξο. «4. Ἰοταθια. 
ΧΧΙ, ιά. ΧΧΧΤΙ, 5. Τῃ υἱτοαιο Ἰοοὺ ἐπισχέπεεσϑαν τόρο0» 
ποηδατα Φεῖῖ. - ΝΜ, γνἱάδο. Οδπ, ΧΙ͂,7, 55... 

ΣΚΕΎΑΛ᾽ ΖΩ, ρΡανο, ἀρραγο. Σκευαζομαι, οοπρναδο. Ὁ5, 
δύφμο. ὅγπιπι. Ἐχοά. ΧΧΊΠ, 10. σκευάσεις. « ὮΧ5) ῬΙΏ, δρὲπ 
Ρὲο. ὅγπιπι. Ἑχοά. ΧΙ, 56. σχευάσασϑαι, σοοηπναϑαγα, νγεὶ 
ψαϑα ἀὐνέρονε. Τῖὰ Ὀίπαγολο σκευασάμενον τὰ ἐκ τῆς οἰκίας ἀϊοιῖ 
νἱάδηῖονς οοπναδαπέοθδ, νοὶ αἰγἐρἑδγμέθα, φμας ἐπ οπιο δγαηπέ, 
ψὶὰς Ζοϊζεοοπι Ὁ, Χ, δοραι 16. Οδοῖοσγαμι ΤἼδοαάογθέμς ϑαοῖον. 
ει, ΓΧΧ τθ18, δοτί ρβἰδ88 ἐσκεύασαν. - 5528 Ῥίδ. 6 σοπορεοέιε 
γεπίονθο, ΘΥΡΏΓΡΟ. δὰ, δὶ ἀο νέα, αἷΐδ Ὦ.1.., βθγηιο 6ϑὲ, μᾶγο, 
εοπιρίαπο. Τλεού. 168. 1 ΧΤῚ, 10. σκευάσατε. 8ῖ:. ΧΙΙ͂Χ, 1. 
μνημύσυνον ἐσκευασμένον , πιοπμπιοσπέμπι ξαδτοζαοέμπι νοὶ 
7Ζαδτϊοαξεεπι. ι : 

ΣΚΕΎΑΣΙ᾽ 4. ἀρραγαέωδ, φωΐ ἐπ νεδέϊδιια δὲ αγποὲδ δέ 
εμέ οογρογὲδ αὐλέδεέμν., ἀρραγαξΐο δὲ οοηζεοέΐο οἰδογώηι, δὰ 
Ξεουπάτπ ΚΑ γολοόγπι δοπαϊπιθηέμσα, Ὁ585 ἔαῖ, Ηρ. ἃ »83, 
“γμοέαγα Γαοῖδέ. ΟΟἾ6].Χ, 1. 1τὰ ὲοίέμα, ρταθδυπῖο 1γονεπεῖο." 
ϑεὰ νὸχ σχευασία Ἀ0}10 πιοᾶὰο οὐπὶ 2.25 σοΟὨΟΙ δὶ ροϊοεῖ, 
4υοὰ ροῖξυς ΟΧΧ ἰπ νϑυβίομθ δια ΡΙΟΙΘῸ5 π6ρ]οχί886 νἱάθι. 
ἴοσ, Ἀεβρομάθε ροτίῃϑ8 νοοῖ "5 ἃ τϑά, πρὴ, ἀγοπιᾶξα πιΐδοιεξξ, 
ὡς ἐξδητι6 ὠπφισηέα σοη δοΐξ, Φεδνοθια τὰ Οὐπιεπιστῖ, δὰ Ἡ, 1, 
Ῥ. 278. ὁ Κεφ. ἴπε., αὶ Βαροὶ σμανἑέαξοπι, οοπιιοῖξ ΤΧΧ 
εὐοσμίαν δοτὶρεῖδε6, δΔάδοητο »η9Ὁ 16ρ.380. 

ΣΚΕΊΧΑΣΜἝΑ͂, σδοπιροοίέϊο, σοοησοξἑο, δθὰ ἑα, φιοαῖϊ 
δογπροδὲξισε δὲ δογιζϑοίμπι 6δὲ, ἀρραγαΐμα, σωροίέσα. Τυάὶιῃ, 
ΧΥ͂, (11.) 15. Ἐδὶ σκευάσματα δωροίἑεοεϊέσηε ποῖαι, Αἀᾷο ,“4γὲ.Ὁ 
δίορλ. Ζγεϊδέν. ν. 664, ϑολοὶ, Βίδεέὲ. 

ΣΑΧΕΥΑΣΤΟΙ͂Σ, ρανγαέμα, Γαοίμδ, σοη δοέμδ, γαοέἑέέμδ,,. 
ρογπροφοέέμδ. ὙΧην ἕαῖ, ἩΟΡΙ. ἃ ἼΧ5, ζογπιαδέξμν, 168. 1.177. χγ.᾽ 

ΣΚΕΎΗΝ ἀρραναέϊ8, 4 αἰέφειία ἐπιδέγμοέϊα 44, Ὁ, 
οηέογέωπι, Οθα. ΧΧΧΙ, 45. Τία ΖΦ έοίἑμδ. ϑοὰ ἴπ τοχῖ τ: 
Ἰορίταν 161 σκηνὴν, Ῥτὸ 4υο ἐπ “4124. Ῥδόρϑγαπι τὴν ὁδὸν τῆς σκη- 
γῆς Ἰερίτυσ, Εδάσπι ρῬοτπιυϊδιϊὸ Ἰοσυπι ᾳ4ἀποηπθ Βαροῖ δρυὰᾶὰ 
ῬΡακιβαγέαπι “142. 1, 20, 5. δὲ ν!ά, Σαοίωϑ, « “05. δγπεπι. 168. 
Τ1Χ1, το. Ὁδὲ σκευὴ ογπαπιοηέα εἰ πιιριάππε περΐογωσι ἀδαοῖαῖ, 
16 νεϑεΐδιιδ ᾿ὐδίγέογεπε, αυϊθυ5 4148 Ῥϑσδοῦβδ ὑχοάἀποιιηῖ, 
Ἰερίτατ σκευὴ ἀρὰ Σιερέαη. Νιὶρτίπ. ο. ΧΊ, Ὑ, 1. Ρ. 857. Βΐν.᾿ 

ΣΧΚΧΕΥΓΟΣ, νας, ἐπδίχωπισπέμπι, αγὐπιαέεγα, δωροίέδα, 
ἀρραγαΐέμδθ, τοφεϊπιοκἔμωπι, ΟΥ̓ΒΩΐμδ, Τὲδ, οἵ ἱπ Ρ]υτ, σκεύη, 
αγπιῶ, ἐπιρεαϊπισηέα. Ὧνε, ἐΐρο. 1 ὅ88:ι. ΧΠΤ, 20. 21. « "05. 
Θει. ΧΧΥ͂͵ΤΙ, 5. λάβε το σκεῦός σου, διμπδ αὐπιαέμράπι ποτα, 
Ῥλαγδέγαπι 50. 4ὲ ἀγδώπι. Οὐουῇ, δᾶ ἢ. 1, ϑγωδέιπε Μδοοίζ, 
δε. Τί. ο. 5). 6. ΧΧΧΙ, 56. ἠρεύνησας πάντα τὲ σκεύη τοῦ 
οἴκου μον, Ῥετδοχσιοῖδιιι 68. Ομ ΘΙ δωρσίἐφοξέξαπα ἄἀσνλαδ πιθαθ. 

! 

Φ 
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Ὅσαις, Τ, 41. τὸ σκεύη τὸ πολεμικὰ, ἀγπια δοϊϊοα, ιἄο οἐ Τυᾶ. 
ΤΧ, δά. ΧΥΤΙΙ, γ1. 1 8δην, ΨΊΠ, 12. Ὅρυι, ΧΧΊΤ, 5. οὐκ 
ἔσται σκεύη. ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικὶ ὩΟΘΏ βἷπε ΑΡΒΕ ΒΒΈΘΙΡΙΝ, νῖτὶ ἴπ 
χαιέοτο, [τὰ ϑ1ν, ΧΙ, το. σκεύεσιν ἐσχύος , »οδέἐγεσγεδξδ ΟΡῸ- 
Ἰοηι18.. Οοπέ, οἵ ἴμυο. ΧΥ͂ΤΙ, ὅ3., ΑἸ δ σκευὴ Οτδδοῖὶδ 60 βδ6η88 
ἀϊοϊτυτ. δωῤάᾳς: σκευὴ, ὅπλισες " στολή. Ἐάεπι νοῖθᾶ ᾿δθο 
δυςῖοτί5 ἱποοτγιὶ βυδιπηρίε: δ δὲ ἱερεὺς σκευὴν ἐσκευείξετο τὴν 
τοῦ δημίου» μεταλαβὼν. ἀνεὶ τῶν σεμνοτάτων. τὰ οἴκτεστα. κι ϑϑτι. 
ΧΧΥ, ι5. ἐκαϑισαν ἐπὶ τῶν σκευῶν, δἀδιάεθδηϊ ἐπιρδαϊἐπιεπέέα. 
80. ἐπιρϑαϊπιοπέα" ἀἰσα ταν ἢ. . γάδ, ιφιαθ δοπαξιροιγοέτν ἐπ 
ἐχρεώέέξοπε͵ πεοθβδαγίαθ. Μιάς οἵ ι ὅϑ8πι. ΧΧΧ, “4. Ῥβδ4]πι. 
ΧΧΧ,, 16, ἐγενήθην αἷσεὶ σκεῦος ἀπολωλὸς, ἔαοϊιαβΒ δὰπὶ ἴδη- 
4υδπὶ να Ρετάϊταα;, γ6] ἰδπάυδηι γ68 ρεγήϊτ8. [τ δῖτ. ΧΙΗΣ, 
2. 80] ἀϊείτυν σκεῦος θαυμαστὸν, γ886 ααὐπιγαδιίἐϊα, οἷ ν. 10, 
Ἰπα σκεῦος παρεμβολῶν, γε86 οαϑέγογιεπι, γα φἰδέα γε σαϑέγὶϑ 
οἰγοεμπιάαία, Ἔχροπεοαῖο Κζονδείο λέέἑοί. 8. Ῥι 1. ο. 2. Ῥ. 30. 
Ἐράεπι 868} νὸχ ἀρυά ρῥτοΐδῃοβ ιδιιοΐοτοδθ:. οσοηγεῖῖ, γιαθ 
εξ. Ν. Τ. 5, ᾧ. ν. ΑἸτῖθτ δυῖοτη σκεῦος ἀπολωλὸς 6 Ῥ88]ι. 1. Σ 
Ἔχροηΐξυν ἰὴ Ζενς. Ογεί ἐξ 245. Βργδπι., ποιηρ δ᾽ ἄνϑρονπος ϑνητός. 
Τοτθιι. Ι, 25. ἐξήνεγκε τὰ 'σκευὴ γῆς. ὀργῆς! αὐτυῦ, δἀυκχὲϊ 25. 

δέγεπιότιέα ἐγαθ δι86. οῦν. Οοπ. ΧΙΙ͂Χ, 5. σκεύη ὕβρεως. Νυτα 
λοπιέηδα νἑοϊαγεεΐ, ονιαδίφα ἢ δυὶ ἄγπια ἀπεβειο2 - με ὉΠ α]ά. 
ναβ. Ἐδδάτ. , τά. Τ)δη. ΨΙΪ, 18. - προ, σαρέμωνα. Ναῃ. 
ΧΧΧΙἧ, 11. 860. οοὐά. 4 Ξοίπι. οχ “μβοδεαίοδ Ἀ. 1. ῥγαεύαπι 
ποῖδι ἰᾶπι ἀδ Βοπιϊπίθυ8, 4υδπὶ 46 δηΐπι!θυ8. -- Ἴ25}5 ρδγῖ. 
ἨορΆ. ρναεξεοίιο. ΔΒΆερ, ΧΙ, κι. Τιορογυς θῖπὸ ἀυδίο, ἼΞ2, 
4ποά οτἴδπ ἐοοιὲπι οϑγέμπε σὲ αδδέϊπαΐξινπι ποῖαῖ, δῖ Ὦ.}. ἀδ Ἰοοιὲς 
Φαρα η τ 68ῖ. - χν, αοὖογ, ἕδτο. ΧΧΙΙ, δ. Τί τἴτᾶπη8- 
τυ]οτηϊ αχ δὰ ]. δαπιαρέξ. (ῆν9}, υδὶ ναϑ οεῖδα τιοῖαῖ (ὰξ 
4486 Κ μέρ. ἢ, 1. ἱπιοτρτϑίδευβ 651}, 8΄ ΕΣ Ζ' ἔονπιᾶγθ, "π- 
ὅε4ν6. Ἐοτῖδβδε ἴδπιθη νϑτθα αἷς σκεῦος) οὗ οὐκ ἐστὶ χρεία αὐτοῦ, 
Ῥοτείποπε δα 43 γ8π 7 "05 ἴῃ δεφυσπεῖδυθ. Οδσῖθ οἱδτὸ ἀϊοἱξ 
Ἡἱϊδροπγηπιδ, ἴῃ ὈΧΧ ρτέογϑαι βοηϊθητίδηι, 9η83 5135 ΧΆ, δὰ 
τ86 1116 ργϑϑοὰ συ ]ήοηεβαμοοπέμδ, ποῦ ϑχβῖδτα. -- Ὠυ5ἢ, 

ἘαΡτς ἀρ ἑαϑα οοέον. ϑγγμα Ἐδοῦ, ΧΧΥ͂ΤΙ, .5. σκεύη. ᾿ ἴα 
χε πῖθ Βαρθιυΐξ σροθπὶ .09, ραϑ, διροίίοα. Ἰαάίτῃ. ΤΡ, 3. τὰ 
σκεύη βαυὶ νάδα δἀονα.. Βαναάθε, ΨΙ;, 45. σκεῦος ἀνθρωπου, γ88 
“ρων. Τὰ ὅγγθ. ἸΝΌτηα ξοτεδβϑθ Ἰεροπάμπι κεράμου ὅ 

ΣΚΕΎΟΦΥ' Δ,ΔΞ, ναδογηι 86 μέδροίέξεε Οιεϑέο 8. Ἔ 
Εοοῦρ. “44..κ 585. ΧΥ ΤΙ, χ:. τοῦ σκευοφιύλακος. 

ἜΣΚΕ ΦΣ, οοπέδγηρίαεῖο, δοηδέαδγαξίο, οὐ ελξέοι “ἴον, 
δεορδέμπι. ὅγγαπι. Ῥδ. Τ ΧΤΙ], 2. 88ο. Οτγέβεμεν Τ. Π.- Ορρ. Ρ- 
χά. εἀ. αγῖδ. ἀντὶ συσεροφῆς» ἀποβῥήτου ᾿ΑἸἰκύλας εἴρηκεν, 
᾿ἃ δὲ Σύμμαχος σκέψεως. ἰρποῖυπι ἔυ1886 δάηο Ἰοοῦαι ἹΜοη- 
7αμοοηΐο, δκ οἷα δαἰτίουμα “εκαρέογῆι Ἰὰ ΘΟ] Θηῖο δΡρραγοῖ, 
Οδετοιθπι σκέψις ἢ. 1. πιᾶ]ο 86η8ι δά δβίδοιισ ἀθ οὐδεγναΐξοηιθ 

ὡνδἑἰοπαάϊξ εαἰδα, αποπιφἀπιοάμι οἱ Ὁ ἀς πιαέῥδ οσπδέέῥῥε 56 

ἈΝ 



, ἣν τὸ ΣΧΗΉΝΗ' 45 

ἀρρτεδδίογιέδτεδ πιαϊενοΐογωπ Ὦ. 1. ἀβατρδῖατα Ἰερίτατ, Ῥλέζοχϑη, 
Οἰοε6. σκέψες, οοπομἕέμπι, οοηπδωδέαέξο, σοποξέξωδε, αεέξδογα- 
ἔϊο, ππεαὲέέαέξο. ' 

ΣΑΧΆΓΝΗΝ ἑαδονπασμέμπι, ἐθπξονέμπι. δα, ἰάθη, Οδι. 
ΤΥ, το. ΧΤΙ, ὃ. ΧΗ͂Ι, 5, εἰ δ}: ϑδορίιι δ, ὅγσιπι. Τἠδοά. Τοῦ. 
ΠῚ, 32. ὅϑγπεηι. Ῥ8. ΧΥΤΙΠ, δ. Οἱ λοιποὶ ες 1 ΧΧ κ Ῥαγν. ΧΥ ΤΙ, 
ὅν ὍΣ γγεὸ ἡμην ἐν σκηνὴ εἰς σκέπην Ἰεβιδτα το 8]] τ ἐκ σκηνῆς 
εἰς σκέπην να] σκηνήν. Κεέραέμε ΒΘῸΘ ᾿γαυπδῖη} τ: πιρέδαπα ἦοοα 
ἑαδογπαοιεῖί. Ἰὰς ΒΌΡτα ἃ. ν. σκέπη. - Ὄπ Ρ]Όσ, δαπάαέξέα- 
Νιη. ΧΧΙΝ, 6. οάυκοταπι Ὁ ὑπ. Οοηξ, ϑὲπιογιίσ 2,6 ς- 
ΤἩεὖν. ρ. 45. - "ΠΌΣΙΣ. δεδέέα. 'ΤὌΟΑΧΧ δος. ἩἨεααρία εἰ φἄἂϊε. ἤοηι. 
ν Βερ. ΧΥ͂ΠΙ, 5. σκηνῶν. 86ἀ ἀυβέο οατοῖ, τεροῤεδάῃμι ΣΌΣ 
4886 κτηνῶν, ἘΠ Βαροὶ 2π0. 2πέ, Κ᾿ μφ. ἐωπισηέα. ϑδῖο ἀυοαυθ 
6επ. ΧΙΠ,, 5. ἴπ οοὐ, 7 αἱ. σκηναὶ ἸορίταΣ ττο κεήνην φυοᾶ 
τοι ΠΡ τὶ Βα θοπῖ. - ΠῚ ἕο. ὁκ ὑΣἼΠ, πονα. 4 Ῥδι. ΧΧ, 
5. Ὁδῖ᾽ ἴδ θῃ ῥτὸ σῆς σκηνῆς ξοτῖδδ86 τθροπδηάυτῃ δβῖ τῆς καὶ» 
ψῆς. -- ἍΜΠ,, ἀένγέωπι, Οεα. ΧΧΥ, .6. Σχοῦ. ΧΧΧΝΊΤΙΙ, 6. - 
ἜΦΥΣ, ροέξίδ,, σορέξπα, αἀπέαειπι. 2 ὅδ. 1], 2." δ. ΠΠ, 6. 
Τὰ ρτίοτο ἰοθο ἃ ΓΟΧΧ τοϑριοίταν δὰ οπβεσιοείοπθει [ἀΡουσιᾶ- 

ΠΟΙ, ἀθ φυᾶ Ιοεβοπάμπι 6δὲ Εχοά. ΧΧΥΠΤΙ͂, 7. 664. Οδοῖα- 
Στ σκηνὴ εἰμι ἀ6 νδεέα δέρασιεέα, αμέαδο, ἐαρεέθ βῖνδ ρϑγὲν 
«Φίγογεαές Δα ιθοῖυτ, υἱ 0:18 ἀοσουΐς Ζοοσέδᾳ αἀ. Χεπορᾷ, 
«Ἐρλσ. Ῥ. ι5ὅ. - πριν, σμδέομζιαπι, τεσερεαὸμέμπι. Ἑπατ. Ν ΤΙ, 
“ὃ. ΑἸτοι ἱπίοτρτεβ ἀτδϑουβ ὅ Ἐάν. 111, 5ο. νοσεῖ σεασξον 
φύόριον. ϑβατορλγίαοίέμω. Τλοθαοέ. κα δᾶ. ΤΧ, 42. - πϑο 
βάμοία. Ἰοὺ. Ν1Π|, ιά, ἀραχνη δὲ αὐτοῦ. ἀποβήσεκαε ἡ σπηνής 
Ἰλθοτα νουζοτοηῖ. ΠΌΒΌ ἢ. 1. οπισδ ποῖδε, ἐγὺ 4μ0 ϑρέδ' αὁ βδιμ» 
οἰα μονεεέμ, ουἱὰ8 ϑρθδοίθτα σκηνὴν Ἰάδο οἰαροχιηῖς, ἀκ οἷδν 
δδητίος δἱῖ οοπιρδιδιῖο σὰ πὶ ἀοπιο δγάηεδα. -- ΠΌ 3. ψηωπτ, 
1.5. ΧΧΥΠΠΙ, 20. ἵοκ Βϑῦτ., φυδε οπιηθ ἐεβιπιδηέμπι ἃ, ορορὲς 
γποπέμας ποῖρδῖ, σοποάς ἡυοαθ6 46 δεπέογεἐο 8. ἑαδογικα ορεῖο 
ἀϊοὶ ροξοϑὲ. «ον. ῥέαιξέγογεπι απιδέέμαδν δγωππι. κι. θᾶ, 
ΧΧΥΙ, 5. δὶ] ῥτὸ σκηνὴ τεροηθηάαπι 6δὲ σκηνῇν παπό ρεβάοξ 
Ὁ Ῥταοροδίουθ ἐν οχ δπεδοθάδηιίδυβ δυρρὶρηθα.. Κίρ. ἐπ 
ἑεπέογξο. ϑιηρυ]ακὶβ μμθ τυ δαΐσια ἢ. 1. ρΡοβίτυβ 68ὲ ρτὸ γ11:: 
2811 ρος 86η8}: ἐπέδν πιεάϊΐα πεξέδέμεα διφογιέπι ἐσπέργέα. (οὐ, 
ν. 7. Ἀεδρρχὶϊ γεῖο ὅγγωπασλμδ. ξογπιασι ἐεπίονἰὸ γρερπήᾳηος 
εἴ οαδέγα (ᾳυογιπ; ρᾶτδ ε8ἴ οδττᾶρβο) Α“γαὔδπι, ἡπαπλυχη Ρ68 
6ο}]λ ορροτιπηϊϊαίθη Ποτέ ροϊοδῖ, βϑιροῦ δβυμι τοϊμηάα. οορςς 
ἄϊι αῃοά αγμιαγμε ἴῃ Οὐδ. (6 Ογέφηζε Το 11. Ρ. 2σ)ι. ὈΝΣ9 
ἀρ, ογδε πιῤέξέμηα, δ ὙΝΔΩ, οἰγονέμδ, ογδὲθ., ἰοτογργειᾳζυρ. θβέ,. 
ΑἸᾳυδηάο ἴδπιεμ σουΐφοῖ, ῥτὸ σκηνὴ 3. δ. τοροπϑβθυπι 5830 
ἀπήνη». 4ο6] διτδπτ θ6π6 οουνοηΐϊξ - 1γ53.5. Εκοά, ΧΧΥ, 9, 
ΧΧΥ͂Ϊ, ι. ΧΧΝΙ, 9. θὲ αἱἱδὶ βαδόρίυϑ. - 512, Λαδέξα δε ξμνος 
Ιοῦ. Ρ, 4. - ἸΌ, ἐσπεέογέμπι, ἐμρωνέινι. Ῥς. ΧΧΥΙ, 9. «“φιώ, 
Ὁ. ΧΧΥ, 5. - 'πῷ., ἐμγόα, πιωἐξελεαο λοπιέππι. Ῥ8, Χ],11, 
δ, ΣΙ οροτυμῖὶ ἢ 2 ΡτῸ "305, αῃοά ἐεπέογξιπι ποῖδἢν πἰ 30, ἔέηυς 
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ἐογέμπι. Οδη. ΧΧΧΗ͂Ι, ιγ7. 1, ονῖι, ΧΧΙΙΙ, 34. Ἡεαυε. ΧΥ͂, ι5. οἐ 
Αἰθῖ. - ϑοῦ, 146πι, Απιος, Υ͂, 26. ὕρροϊζμα Ογίε. 8. ». 158. 
Ρυῖαῖ, ΤΧΧ Ἰερίδ86 τη5Ὁ γε] Ὡ20, ἐαδεγπασιάμπε, Ὁ ̓ ὰ 6 ταυχθσα 
ϑολανηδεγρίεπι αὰ Οαρρεϊέ Ογέε. 8. Ρ. διά. Οδεϊοταπι σκηννὴ 
(4πα νορο ρτδοίοες υΧΧ Β.}, δγπιπιαοΐμε αἀποηιε πδος 651} 
ψοὶ πὶ σχήνωμα ρτοὸ ἀεἰμόγο (νἱιὰδ Ζ,οπέδοπ Ν', Τ' 6. ν. ναὸς τι. 
6.) δειπιΐ ροῖεβεξ, γε] ῥεοὸ ζδοέέοσα, ἐπ φμα ρογέαδαπέ πωπιέηΐφ, 
ἴ, 6. Μο]οΟἾ, ἐπιαρίπονν. - ἜΠΗΩΨ, φτεγνεέέξεπε, πιὲπεδέογέωπε. 
Ἐχοὰ, ΧΧΧΥ͂, “4, ϑ8εὰ ἰεοἰΐο σκηνῆς, απδπὶ [δὲ 5015 Οοὰᾶς 
Οτοπ. ἐαβιθοῖ, μπο 6 Υ- 21. ἰσϑῃδὶ 866 γἱἀδίωγ: ροτιῖηεξ ϑηΐπα 
δὰ Ὁγμκ, - ΟΡ, ἑταποέμαάγλεσπ, Ἑποᾶ. ΧΧΧΥΤΙΪ, 27. Πεεγοῖε 
σκηνή, 1) ἀπὸ ξύλων ἢ περιβολαίων οἰκία. -- πδθῦν ἔσθ. ργέον, 
θ6η. ΧΗ͂Ι, 4. ὁεο. οοἄ, “͵65, τὴν σκηνήν. δε τοροποπάπαι δ 5 
εεἰ τὴν ἀρχὴν, ὁχ 48 Ι4ρ88 Δέδτατὶὶ ἔδοῖπη εδὲ αὐλὴν, παπᾶ 
ἀοϊπἀθ σκηνὴν οΟτἴτπι ΠΏ ἰτῶχῖ8686 νἱδοτατ, «- [Ὠ!5Ό, δρέπασ 
6, αουέσί, ἢ. 6. ἀαπιΐ, ἃ 50 .. ἐγαηδρμησαγο. ϑγπεπι. ΤΟ. ΧΙ,, - 
.28. σκηναῖς. ΌΪρο δἰαϊυσηξ, δΚγπιπιαοΐωην 50, ἑαδογπαοιΐα, 
Ἰορῖ826. ϑεὰ ποῦ! Ορυβ εδῖ: πᾶπι εἰΐαπι ἩΞ, υὐ ἢ5Ό, ποὶδξ 
ἐσρέγθ, ορογίγδ, δὸ ἔποτυμκὶ ἰηῖοε δπιαυίΐοσεβ ἱπιθγργοῖθβ, 
41 Ὠιϑὼ ἀθ εὠπδγαομίο ἐχρομεγθηῖ. ἱπρθῆμθ ἔδπιθῃ ἐδίδου, 
χοϊὨϊ Ἰοοίΐοπ πὶ σκηναῖς ἀρυὰ δκπιπιαοΐμτηι βαδροοΐδαι νἱἀοτέ. 
ζιιραέμο οοτῖθ ϑγπιπιαολμπι δϑουῖαδβ Βαροῖ: πρμεχιΐαῖ ἐπηρἦδ-- 
δὲέο δαβέπαε ρεἰΐο δέι6. Ν άϑῖος ἱρίτυν Ῥτοὸ σκηναῖς 16 1666 σαγή“ 
ἄαις (ἴυπο δυΐδαι ἰπ ϑγπεπεαοῖο Ἰαρϑηάππι 6586ῖ: μὴ πληρώσεις 
φαγήνας τὸῦ σώματος 860 τῷ σωματό αὐτοῦ), 4υθα οοπιπιο.-. 
ἄυπι δοηδυπὶ ξυπάϊς, δὲ νοοῖ μϑῦτ. ᾳφυοαιδ σοηγοηΐξ, 4080 

“ οτἰβίηουι ἀποὶξ ἃ ἢ", ΄συοἀ ἐσχογδ Ὡοῖαῖ. Ῥοβδοῖ σθοαυο ρτὸ 
σκηναῖς Ἰοερὶ σκαφαῖς. (ὐοτῖο 7 λεοά, Ἡαδασμδ ἴῃ ἀϊδαυΐδι:, ἀΘ 
δεναίλαπε Ῥ. ιάι. νοσδαι ϑῦτγ.΄ ᾿πιθι]οχὶς ἂθ παρίοιέέᾳ 
»οἰέέδιι6 ἐδοίέα, 6 ΤΙΧΧ ἀυοαυθ ἀ6 πανέφωδὲδ ρέδοαέον ἐδα Ὦ. ἷς 
σορίϊαταηῖ, - ἢ. ἐπέέξωπι. Οοι. ΧΗ͂Ι, 4. ε60. οοὰ. “76ς:ς 
οἱ οἂ, “140. δὶ δυΐοαι ἐπ Οοα. Καέ. ρτο σκῃνὴν τοοϊΐις Ιορίτας 
ἀρχήν. Λὲὶἀο δυρτᾶ 8. ν΄. Π91.". 
“ΤΌΠΟΣ ΣΚΗΝΗ͂ΓΣ, ἰοοιδ ἑαδονπαοιοές ἢ, ἐμγδα πιέχεα 
περ μα ἀλοπιέπμπι. Ῥε. ΧΤ,Ϊ, ά. Ψιάθ βιιρτὰ 8. γΥ. σκῆνήι:Ἡὄ 

ΣΚΗΝΟΠΗΓΙ' 41, ἑαδονπαομϊὲ Ξβαίο; 5βῖο νοσδῖαγ ͵ δοίης 
ἐἑαδεγηαοιίογεπι, “50. Ὅδαι. ΧΥ͂Ι, ᾿τ6. ΧΧΧῚ, το. Ζαοι. Κ΄. 
16. ι8..19:. - ἘΥΨΊΣ.) νοοίγαξίο, ἐμδὲέἑᾳείο, Τιονῖι. ΧΧΊΙΙ, 
94. αὶ νοεδῖ8 μνημόσυνον σαλπίγγων αυϊάδπι (οαά. 4158. ἐξ 
οαὐλεΐο οι. δἀάυπε: 7) τῆς σκηνοπηγίας. Οαέοη. Νὲο. ἢ. 113. 
ἢ τὴν τῆς σκηνοποιΐας. ϑυτῖ δυΐδηι σειρὰ παδοοθ, υξ γεοῖ. 
ξιοουΐξ δὰ δ. 1, ϑολανγοηδον ρέμα, δἴτοχ ΠΙργατίοτοιι δά ἢ. 1, 
τεϊαῖδ, δὲ δρϑοΐδηϊς Κ΄, 54. ΠΩ. ἃπ, 2δέμπι ἑαδογπαοσμέο-: 
γενπ. Οδοϊογαμι οοηΐδι Ῥωέγοῖ, ϑγπιροϑ. 110. ΤΥ͂. Τ. ΥΠΠ]. Ρ. 
6γο. Ποῖος. : 

ΣΧΑΗΔΝΟΠΟ,ΕΙΩ, ἐαδεγηαοιίμ ζαοῖο. δὴ» ἨΐρΒ. μοξ᾿ 
ΘΡΟΟΟΒδΩ. Ρῖοὸ ὑηδν, δὺ ὮΠΙ5, ἐδηέογέιπι ἐσμαῖο. ΘῪ πεσε, ἴω. 

᾿ 

“" 

ἘΡΕ. πα “αὐ 
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ΧΠΙ, 40. σκηνοποιήσϑι. «- [95:}. Ἀγησίεοίμα απίαα. ϑγπισι. 169. 
ΧΧΙΙ, ι5. σκηνοποιοῦντα, ἢ. 6. σκηνοῦντα. Ἰωερὶῖ Ἰὼ, δαὶ τὺ 
εοἱ λαδέέξαγο ἐπ ἐαδενπαοωΐο. Οοπξ. σκηνόω. 

ΣΑΙΙΝΟΠΟΙ"Α., ἐαδενπαφμέογεπι  αδνϊσαξέοι τϑΌ., ἐα- 
δεγηαοιεία. 7ηεογέ. Ὅσαι. ΧΧΧΙ, το. ϑδῆβυδ ΟῚ πνιδί, “ 
ΠΤ, “οσέξογαξίο, ἑμδέδαξδο..1,ενῖε, ΧΧΤΙΙ, χά, γἱάρ δαρτα 
“. ν. σκηνοπεηγία- ' 
ΣΧ ΝΟΣ, ἷ. 4. σκηνὴ. ἐσηέογέμηι, ἑαδογπασιΐμπι, ἴζὲ 

ἐογΡριδ. ϑαρ. ΤΧ, 16. τὸ γρῶβες σκῆνος, ἴοττεμαπι σΟΤΡιδδι 
ϑιματον Ζίησέο οοτρυδ γήϊνον σκῆνος ΔρΡεϊανὶῖ, ;ξ ὁχ Οζε.- 
πιεπῖε “Δεν. ϑίγοπι. Ὁ. Ὁ. 803. ομδδινδι “Ἱδογεὶ δὰ 2 Οοτσ. 
Υ, τ. Ρ. 56ο. σὲ ]Ζασοῦδ᾽ἴὰ «“πεέλοὶ, ὦν. Τοαι. ΧἸΤ. Ρ. 30. 2ον, 
Ονὶμὲ Α785, Βεσπι, σκῆνος, οὐπητήριον, σῶμα. ϑμέά. σκῆνος, 
σκήνωμα. ΒΕ γπιοί. Μῖ. σκῆνος καὶ τὸ σῶμα, παρὰ τὸ σκήνωμα 
καὶ σκηνὴν εἶναι τῆς ψυχῆς» οἷον οἰκητήριον. ἘΠῚ εἷο Ῥαδεῖαι 
ἃρυὰ εχΐδιβοβδ. Οτδδοίδο  δοσίριοτο Ἰοριῖασ, νιάθ διιοέογθϑ. 
αἰϊοραῖοβ ἃ ϑοξῥο δὰ ἃ Οος. ἱ. ὁ. Ρ. θ01. δεηυ. δὸ Ζιαχίσοιι 
Ν. Τ᾿ 4. Ὦ. ν. ' Ὁ ἤρε ἐαρμὲ λβς τῆς αὶ 

ΣΧΗΔΝΟΙΩ, δλαδέέο, σοπιπιονον ἑαπημαπ ἐμ δαδιέαομῖο, 
ὅγε.) ἑαδογπαοέμπι ἔρον. Οδη. "Χ]Π], 12. ἐσμήνωσεν ἐν Σοδό- 

ἐς; σοπιπιογαδαΐμν ἴῃ ϑοδοηιῖδ. - 1798, Ῥγαεζοοέμθο αεέαθ. (4. 
ε6.ὄ ΧΧΤΙ, 15. σκηνοῦντα. 1,6ρ᾽6466 νἱάφευς 19 ἡἀὁ{ -« Ἰ50. “4. 

Τυά. ΠΗ͂, 11. σκηνούντων. “ηω. Ἐπκοὰ. ΧΧΊΙΨ, ,6. ἐσκηνωσδ. 
Ἅ«ι. ϑγπιπι. Τλουά, Ἑκοά, ΧΧΥ, 8. σκηνώσω. (4. ϑγπεπι, 
ἴοῦ, ΧΙ, .4. σνηνφωσάτω. «4. Τὸν. ΧΧΧΥΙΗ, 10. 

ΣΚΗ ΝΩΖ,, 1. 4: σκηνὴ, ἑαδογηιαοσμέμηη,, ἐσηξογίεπε; 
λεδιεαομέμπι. ὅπ, . ἴάθιν. Θόπ: 1Χ, 27. δὶ ρτο σκηνώμασι 
εἄ. - οπι. οἴκοις Ἀαρει. Ὦδηι. ΧΧΧΙΙ, ι8. 1πὰ, ὙΠ, 8. δὲ 
δ:δὲ δδορίυδ. “΄'φι. δργωνὶ ΤΑσοάοέ. εὐ ᾷ, ϑοοία Ῥε. ΧΥΤΙ͂Ι, 
5. 4πε. Ἰιαά. Ν]], 8. - ϑυπ ὃν ρον. εἰὐξ. 2 ὅ6πι. 1], »5,. 1,82 
ξόταπε Ἰἐεοτῖς ἰταησροδίεῖθ Ἐρλλτρε. - Ὁ35, 'φεδωνδέμπει, Ὁ Ῥατ. 
ΧΙ, τά... Εοτια Ἰοβοταπῖ Ὁ Ὁ. - ᾿ΏΞΟΟ, ᾿ἐλδοαιγὶ, ργοπιὰ 
Ρίμαγία. 44. ϑγπμηῃ. Ὡχοᾶ; ἔ, τι. ἰνοβφναηξ 2909. -- ἸΞυΐ. 
10». ΧΧῚ, ,χ8. ΧΧΧΙΧ, 6.. Ῥε. ΧΧΝ, 8,. σὲ αἰἱδὲ. « ηὖ (ΨΚ ὑταὰ 
Ὁ). ΤΏτοα. 11,6. Οοπξωάοέυης Ἡὴσ ςυπι ἢῸ. ξαάξει. ΧΕ, τ᾿ υδὲ 
οἱ ἐν τοῖς σκηνώμασιν ὄντος Θοπξ. αἰ 168 ἐλ οὐδδνέδ. 2. Νίαοα. Χ, 
6. δὲ χὰ σκηνώματα Ὑδορμηὰ ἑαδοννιαομίονπι ἀοῖδε, αὐυοά 
γ8}ρ9 σκηνοπηγέα 6ἵ ῬΔΌ]ο ροσὲ ἢ ]. ἡ τῶν δπηνῶν ἐορεὴ ἀἱοΐ-" 
ἴωγ, οοἸδθγαΐαπι ἃ ἔυδαοίϑ ἴῃ ππδπιοτγίδαι οὐπηποτδιΐοηΐδ ᾿ρ60. 
τσ δ Ἰοητοτΐθ. Ε)ὲ ἐρδϑα Λαδύῥέαξέοπο Ἰορίτῶν ὅ ̓ ὐδάτ, 1, 50, 
δεῦε. ἩΡ. 2ὉὈατ, ΧΧΧΥΙ͂, τΆ6. “ρεγοῦ. σκήνωμα, οἴκημα, 
οἶχος « τόπος. ϑιρία. 8. ν. σκῆνορ΄. σκήνωμα τοῦ θεοῦ, ὁ ναῦξ 

ἈΣΧΗ ΝΏΩΣΙΣ, ἑαδερπαῤιεέδεπε, ἐδηξογέωπι, λαδέέαομέεεν 
δῖ. ὅγγιπι: Ρβ8}πῖ. ΟΧΧΥ, 51. - Ἰ9:ῶ. ὅγπεπε, Ῥα. ΓΙΧΧΥ͂ΙῚ 
16. “χω, ϑγίεπι, Τδεοα, δὲ ἔτνε. Ουὗπα 4, ΧΕΙ, ὅ. 

ι 
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ΚΗ ΠΊΡΘΝ, δασιῖμδ, δοίρέο, οἱ ἐππὶξέπνι. ἐπδῦ δτέτ.» 
ἄἴωπι, .ἴζθαι. χαρίσαν β,αϑέαπεθη,. δοσρέγεπε, ἴξ. ἐγίῶμε. ὨΔῸ; 
ἑερώπι, Ἐποοῖ, ΧΧΧ, ιτιδ8. - πθὼ, νῴρα, ι ϑάπ,, ΧΙΥ͂, 4ά. 
Ἡαῦ,1Π|Ι, 8, ἘΔ ροδιοείοσι Ἰοοο Οοος. 185, ἴθ Οαπέέοα δοτίρέε» 
ταδὶ. σκῆπτρα" ᾿βασελείαν.. γαδο “αὖ. 1.1, νἱάοτας 1ορ18686. ση» 
μιεξῖκ.:.». ὍΣλῦς .χ απο Χ,,.χ0. κατὰ τὰ σχῴπτρα ὑμῶν, ἰυχία ἐγίο 
δμα ναϑῖχαβ. ὙίάΦ δὲ 1 ϑᾶπι, Χ, 21. 1 Ἀερ. ΥΙΠ, 16. ΧΙ, χϑς 
51... ϑγπιπι, Ῥ8. 1 Χ ΧΙΤΙ, 5, σκηπέρον, δὶ 411} φυλὴν ὨαΡΘϑαεξ, 
“44. ΄οτοπι. Χ, 16. 560. οοά, ,8γν. 3165... Μεαϊοί, ΟΟμΕ, Ἐ ογρεϊὲ 
ωρλ αἱ, 8. Ῥ, 1, δ. 6. Ῥ.. 180, ΜΙεογοῖ.- σκῆπερον., κυρίως. μὲν 
πᾶσα ῥάβδος » ἀπὰ τοῦ σκμηρίπεεαϑαι. ἐπ᾿ αὐτῇ, ὃ ἐαεὶν ἐπερείς 
δεσδαεν καὶ τὸ βασιλικὸν δὲ σύμβολον, Ἰάδηι ἐταᾶῖε. Ζ οι. Ογγεζδ.. 
5. βγοπι, ὩΌῚ ἔβταθη, ροβῖ σύμβολον. δάμβυο δἀάϊτιιτ: καὶ τὴν 
βασιλείαν. συνεκδυχικῶς. Νί416 ἀμιέδιη, 1μάϊοο δ οέΐο, σκῆπεροκ 
'μὸ ἀεειναῖις ἃ σκηρέπεεσϑαιν οὐδῖῇ ροϊϊιβ .511.4 πω, ᾳπυοά 
φεσρτῖθ' οϑασέμὶ οὕπὶ ΠΡ, οὔ νέγβαπν οἰραῖβοδξ. ΝΙπιΐχυαῦι 
Βοδρίτα δια ϑρβίχῃα τιθγ86 ΨΊτρα 8, βδϑῖδο δεδῃῖ, δα ἃ ρδ- 
βῖοτίθυβ ἀδσδιμιῖο,. ΟΟὨ , Ζαπιρέμπε Οοπμποη. ἰὰ ῬΑ. ΧΙΥ. 

.24ι:ι. ᾿. .: ἐς ἘΣ τὰ Πρ ας ᾧ ι οι 

εἰν ΣΚΙΑ͂Σ -μπῦνα," Δ, ρονγδοέίο. Τοῦ. ΧΥ͂, 29.) . Ναπν 
Ἰοδοτγιπε Ὦς δυῖ τς 9 (πδῶι Ἰϑοιῖση θαι ̓Ῥτοβαὶ 2. 22. Δἤέοζαα- 

. ἠὲ6) ἀπε ἃ}1ῖὰ ἀϊηβρίηθ δὲ δϑπξ,, ΦΔεφιιηηῖα 1}1ἃ ἀὉ ἀγρόσο 1δῖθ 
δανῦταια ϑραγῤδηῖθ,.. οὐπὶ 4παὰ ορμϊθηῖαδ. Βεπ6 ρσηιρατζατξ 
Ῥοεοδιῦ Αγεγεδὶ ἐρ μτὰ απρὼν, 201], 19}.:Υ, 5., ῥίζαν. Ἰορου απ 
νἱἀοῖατ. -- ὃχ. μά. ὙΙ, 50... Ἄδϑρ: ΧΧ,, 9. 10. 41. εξ Δ.1Ηϊ, - 
δὰχ. Οὐδας, 11. ακὶ ΑΥ̓͂, 6, Ἰαγόπι. ΜΊ, 4. - ΠῚ Ἧς, ππεῦγα, 
γεογέέρ. Τοῦ, ΧΎΪΨ 1θ.. ὅγιαπι, 108, ΧΧΤΥ͂, χ6. “ήφμς 6. ΧΊΜΗΙ, 
20. “- Ὁχὺν, ππιδίά. : “φῆ. 168, ΧΎΥΠΙΙ], 1, Γηῃ ποῖξοῃα Ἀλοβῶ- 

Ῥβονίρα δέοέασ βοὴ χμξοέὲς ἸορίκωΣ Βαγομ, 1, χ..- γ1λάθ 4108 
8. ἡ, ϑαάναζορ." ....01. 0Θ6 ὐς ξυα ούλαν αἱ τ πῆς ον, 
ἐτο ἡ ΣΑΙΜΙ ΒΑΝΦΟΙ νὰ σκίογραφος, θὲ γφην, αἰζαπι φαϊπεπεν 
δναέ, ρέοέον. ὅδρ. ΧΥ͂, 4." σκιολράφων πόνρρ,, ρέοέογωπι ζα δον. 
ΑἸ Βαροῖε σπιαγφάφῳν. 51. ἀρμᾷὰ ἴεδαγοῤέῥωπι, Αροϊσάοσις 
Ρίοϊας πιοάο σχώχραφος, πὶοᾷά σκάαχραρος ἀϊοῖϊαΣ, 146 1Π0πὶ 
μι ν, σνβἐγοάφιωνὶ, Θ᾽ ακεαγρᾷάφοο.. Τη Οὐοπερίμε. 6. Ἰορίταν σκροὶ 
γραφῶν, αὐιεύταξίο βἐοσέφγιεπε ,. εἴρια πίρτι τὰ 816. 
τ ΟΣΚΙΔ ΜΟΙ οὐμηπδφέζξα, ὠφιδεαᾳομίμηςς, ἐδ ΠΑΘΙ, ͵ οαρεξεϊδ. 

ΘΙ 52,5 Ρ}αγ, φοροάαι ἐξ, 165. ὨΣΊ, ὅ0.. ἐκ λαμπήναρς ἡμεόνων 
μετὰ σκιαδίων ,,ὰπ δεθίου}λδ πα οπαηλ αι ἐπταςμἐΐδ.. 1,65. 
Ογεμμὲ 275... ἤχοι σιιαδίων, κὰἀρούχων, Ἐ. 6. τμεάαταιλ, αμδ6 
᾿ϑολλαθε τϑρῖδθ ϑεϑηΓ) Θ᾽ ἀρ γαρυϊαι ρεαθῦθραηξ, ἀρυὰ διὲς 

᾿ἤαπι-Ἱρρίτᾳς ; ἀκιαδλέων, παρουχίωψ. ΟΡ, ἃθ νοςζθ καροῦχα 
δον ἐξ ποῖ. δὰ Οἰοδ6. Ον. Ν. Τ' Ρ. θ9ρ. Οτδθοὶβ δἰίαβ σκιάδιον, 
ΔΌΡδΔΙιϊαίυτ, επεξοξζα «. φαπε βθατν π ΠΕᾺ ͵ονγοῦαπε. ααὐὐ σαογα 
βιρμᾳίηξα φιφῖθα ,. τ,6 α 8οἷε αὐμγεγεπέωτ, 146 ϑολοί, “γεδέορῆς 
ἰὴ «(νεδ γι χάηϑι. οι 'διῳρῥάᾳπι ἴῃ σκιαᾶδιρν,, Ομ, οὐ. 7 αἰοδίωπε 

' 

δὰ “πιπιέα. Ρ. 881. 



ΣΧΙΑ ΖΩ - ΣΩΡΤΑ Ω ά9 

ΣΚΙΑ' ΖΩ., οδιωπιῦτο, Ὁν1Ὲ ἨΡ. ἃ ὮΧ), δγέρίο, 3 ὅ58ῃι. 
ΧΧ, 6, μήποτε καὶ σκιαάσεε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν. Ἵγοπιπιέιε, 
γαῖ, 605 Εἷς 1ερί886 ΧΗ ἃ δχ. ΜΙ διΐοαι δ1ο δεῃϑιχα 
τον Δ] 6 ΘΧρτθδϑι886 νἱἀδηΐωσ. ΕΟτπι]8 σχεάζειν τοὺρ ὄφϑαλ- 
μϑρτινος ποῖδτ ἐεησόγαδ Οὗ μπαεγο οσιέϊα αὐξοέαδ, οἱ γι ον 
ἃ ρεβδοοὴ)6 ἀειϊ ποαῖυτ: Ὦ. 8. 89 διδδαίμοϑγϑ οοιἐξφ αἰξοιοέμϑ, 
δ ἐἰᾳ ἐεσογο. Ἐσπαἄδπι δε δυπι Βαροὶ ἔογηλ]8 μϑῦτ, ἀέδογαγα 
δ ἐς οομέϊς αὐἰξοιέμδ, Ὦ. 6. εμρογο, αὰ 'ρβὰ σοῦ Ἀ. 1, Κμέν᾿ 
(αἰ υδὺ8 641, ὙΙ416 4υοαυθ δῦρτα 8. ν. σκεπαζω. ἴοι. ΤΥ, 
7. τοῦ σχιάζειν αὐτῷ ἀπὸ τῶν κακῶν αὐτοῦ... Νἧο ὲο Ὁ ΧΗ ἃ 
γοῖδο ὃς παῖππι Ῥτοξεοϊυμιαιθθ ρυΐζδτυηε 1ΧΧ, ροἀ νοοΐ 
σιιαζειν ΒΘ σογαης Ὡοίϊοηςρπὶ πηεῖδροτίοδαι ργοίοροηπαϊῪ δο 
ὠ{επῤομαϊ. -- ἡϑθῖι, οὗτερο. Ὅπως. ΧΧΧΙΠ, 12. υδὶ δθδαυθ 
80}}2 πεοαϑδι[δξ6 ὩΟ Ὁ 0}}1 νο]αδγυηῖ 608 ἰθρῖ586 9». Πεογοῆ. 
τὰ ἢ}, σκεάζειν σκεπάζει. - ᾿ὈῸ ΤΒα]4. οδιμπιζγαίμν δεπι, Ἂξ 
μὰν, ὧν, Τὰ οοπῖυρ, ΑΡΒ6ὶ πιπιῦγαμι σαρίο. Τ)δα, ΤΥ͂, .9. 
"0, οοὐ, Οἠέα. ἘΌῚ ἐσκίαζον νετίδπάιμπι οτὶς οδέεοέἑ,. οδιεπι.-- 
ἐταιΐ ὰπὲ, αἶδὶ Ἰαρ γο πη8}19 ἐσκεάζυντος Τἠθοφοίέοη; κατεσκής 
γοῦν ἰαθεῖ, - ἤἼΘΌ.,, ορογπιδηέτωπ. ΙΝ απ. ΕΥ͂, 5. τὸ σχιάζον. 
«γ) ΝίρΒ. δαέοηάον. Νυπι, ΧΧΙΨ, 6. ὡσεὶ νάπαε σκράξου. 
δι. Βεμ αυοδά βομδυμα. - θῇ, ἑαϑογπαοπέμπι, 65. ΤΡ, 5. 
δκιαδ. Ἰιεφοταης ἢ3Ώ.ς - ἢ30, «ἔοφο. Ἀ Ρᾶγν. ΧΧΨΥΤΠΙΙ, χ8, 
ἰοῦ. ΧΙ, 17. - 5), δέξέϊο. ον. ΧΧΧΥ͂Ι, “ὃ. ἐσκίασε δὲ νέφη. 
ἰροίο Βδ6ο τοΐῃὶ δἀπιοάμπι δυδροοίᾶ δῖ, Νυμπι ἔοσγίδαβθϑ. 
ἰερεπὰῃπι 6δὲ ἔσταξε δὰϊ ἐσεάλαξε δαὶ ἐσκέδασε ἢ “ Οδτιίοτα εἶδ) 
ὑῃ μᾶδεο. - Ἰϑῳῷ, λαδίέο. Νυπι. ΙΧ, ι8. 22. π Ὀϊτοᾳυθ 
ἰρο 5) ἀθ πιμδα ἀϊοϊϊτατ τὰρουπϑοῦϊο λιππιοσαοῖθ, ὅἅμἀθ πο 
εἷς γοοό σκεάζεεν ἶ.. 1. ὑϑὺ8 68ἴ. δ8ὰρ. ΧΙΧ, », Βατυοβ. Υ', 7) 
ΣΚΙΟΓΡΑ͂ ΦΟΣ, 1. 4ᾳ. σκιαγράφος, αυοά νἱάδ ξαρτᾶ, 

Ῥλίοχοῃ, Οἴοδ 8. σκιογραφέα, ἑπρνοπιία. ᾿ 
ΣΚΙΡ Ῥ'Α'Ὡ εἰ ΣΧΙΡΡ' ΟΩ, ἑπάμνγο ἐπ δοίγεζιπε, 

ἰμπιϑβασέμπι ἐγράίμγο. ὙΠΟ Ο,ν ἐογέμοδιδ. Τλεοα. 168. ΧΧΥΤΙ, 
,, σκιθῥωμένον. “φμξία 1014, ἐσκιθῥωμένον. «Ῥλανον. σχκεῤῥων 

ϑὲν, σχληρυνϑέν. Οοπέος ᾳφυοᾳυφ ἴοὉ. ΧΙ, γ, γ. φ 
ΣΧΡΊ “Δ, βϑαζξο," ἐγέρμαάέο, φιδοίδέο. γεγο ΒΛ Λρ. 

οἰ ἑάο πιο, Οςοὺ. ΧΧΥ͂, 2. ἐσκίρτων. δὲ τὰ παιδέα ἐν αὐτῆ. 
Ἠϊασαρρατεῖ, σκρθᾷν ἴῃ πῃ σογϑιπι 86 πηονϑὴ 9 ποηῖδτό. Ηἤοογοῖν, 

σχρτᾷ, χενεῖται. ΟΟΔΕ, Ζες. Ν. 7. 8. ὦ. σι ἃ. ὅ. - ΨΩ πες 
εἰάμα φωπι. 10ε]. 1, 17. ἐσκίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς φαεναιῷ' 

᾿ αὐχῶν, Οαρροέμα ἰὼ ΟΥέέ, 8. Ῥ. 63:1. οχϑείοδί, υχχ Ἰορ΄8886 
25. ἃ Ὁ55» οαὐοΐέγαγα, ςαἶοθα γοπιξέξογσ. ΑἸΙΟΥ νίϑα) οδὲ 

ἕμρβεγο, 4φυΐ ἴῃ Ῥγοίμωῆξριε 7 εγ48. ὔγαδοο. Κ΄. Τ' Ρ.. ιϑ5. οοῃ- 
μεῖς, Βὸ8. ᾿πιεγρτεῖοθ 16ρ1886 ῥῇβη!, δἶνα, αὐοά δολαγήεης 

ὧϊϑ τοῦ ]ῖ, 190. δι ἸΒῺῺ δρυά ΟΠα)4, ποῖδι -φΦαζέγσ 8. 
ἑαἰίαγα, Ποδεππιῶέϊδεο ἀραΐξᾳυθ ἴῃ ποῖλβ δά Βοολανεὶ Ηἱδροκ. 
Ἰ᾿ ΙΠ͵, Ρ. 2ηὴ9. ΟΧΧ 6θτ, . τῶ Ὁ ἐμαπαὶὲ διρηΣβοδὶῖομθ δ 11" 
ἀπὸ νἱάρῃπτὰγ, 4.86 ἰπόβὲ ἀσαῦῖοο ς χυλῷ, ὅ1ἀ0 Ζοσοοξέωπι 
Ῥοὶ, Κ;. δ Ὥ ἷ 



'δο ΣΚΙΡΤΟΠΟΙΕΩ -τ ΣΚΑΗΡΟΚΑ͂ ΡΑΙΟΣ 

1η Οοπιπι. δᾶ Ἐ. 1. Ῥ. 84. - ΣΡ, ΦοΠΊρ65.» δγπεπι. Ῥτον. ΨΙ, 
’.22. σκιρτῶν. ΟΟΙ Ὀ5.) δαϊέεπαϊξ ποιῖῖο δϑϑοτῖὰ δὲ δὴ Ππηωπέξο 
δὰ Ὦ. 1. Ὧἂο᾿.“Γγποίαϊξ ἴῃ δγπιδοἰἑδ ογίξξ, δ Ὦ. }, Ρ. “5. βε4αι. 4ῸΣ 
εἴἰααι ΟΙΧΧ Τοεϊ, 1,37. ΟΡ ν 6] "29 16ρ1886 οχίβεϊσιαϊ, -τὸ 
08, αμρόδῶο. ἴοτοτα. 1,, 11. ΝΑΙ ἢ. ΤΥ͂, 4. 80. νοχ δ δύ, 
δοουπᾶσπι δολιρἐδηιδέμηι δὰ 1ον. ΧΧΧΥ͂, 15. Ῥτ. ἴῃ 1, ἅτ. 
ἐμγρογα ποῖαϊ, εἴ δεουπάππι Ζιάον, ἐδ 1) ἰδι δὰ ἨὰΔΡ. 1, ὅ. 

᾿ ἄμ 1. δοίβίορ. γοδιδέιη,, ϑαπιπι 6886. Βθηδ ἰϊδηθ6 ἐσαπβέθε- 

ᾺἊ 

τὰν δά νἱτ}08 Ῥτδα ρᾷθ}} ρδοτῖαϊο 88] ϊθηῖθβ οἵ Ἰαϑοϊνδηῖαϑ. 
- ἔπδ.ν, ἀριϊδδ, ἰερὶδ δώπι, βαΐέο. ϑγπιτ,  ϑᾶτα. Υ , 16. ζζμἶρ. 
διδοὐξέογιέεπι.. Ὑιὰθ ΞΌρτα 8. γ. διατινάσσομαι. - ἸΠῸ, ἰενΐδ.. 
᾿Ηοδναοιδ 7πέ|. Ἰότδια. ΤΊ, .χὅ. σκιριᾷη ἐερόμε ἐποεαῖ δέ. -- ἽΓ. 
Ῥε. ΟΧΙΗ, 4. 6. υανὲ σκιρτᾷν οοπομεξ, οοπιπιονεγὶ ποῖαξ, 
«αϑιαἀπιοάθπι ὀρχεῖταε Ὁ Πεογολέο μετ διασείεται δ Ρ]ΐοα- 
αν. - βαγμοῖ. Ὕ, ὃ. ἐσκίρτασαν, αυοᾶὰ δαρεῖ͵ Οοπιρί., ἴῃ 
ἐσκέασαν τιυϊδιιάυπι δῖ, ἩἨδεγοῖ. σκιρτᾷ» ἅλλεται, κινεῖται, 
ὀρχεῖται, τρέχει, ἀναστρέφεται, Οοπξον ΐσπογεπι δὰ 1,πὸ. 
ΥἹΙ, 238. Ῥ. 206. ὁ 

οι ΣΜΡΤΟΠΟ)ΒΩ, δταϊίατε σὲ φδιζέαγα ζαοίο. ΡΝ 
ἩΐρΆ. Ἰάρθιῃ. δα. Ομέπέα ῬΕ. ΧΧΥΤΠΙΙ, 6. ὀκερτοποιήσει- 

ΣΚΙΡΤΟΙΩ, εαἶξο, οποίδο. Ὅτι ἩΠΡΏ. φαΐξαγε ζαοΐο. 
“4. Ῥοε. ΧΧΥΤΙΙ, 6. σχιρτώδσει, δὲ ποῖδι δαζέαγε 8. δσιεδεὶ να 
7οἰοε, φαῖὰ δεχυΐτυν αὐτάς. ϑγπιπι. ὀρχεῖσθαι ἐποίησεν. Ἐάα. 
Ομέπέα σκερτοποιήσει- | ἮΝ .- - 

"ΣΚΙΩ ΔΗ͂Σ, ὠπιδγοδιδ, οὔδϑοιγιϑ, οαἰέσίποριιδ. ΤιΘρὶ- 
ἔυν μαθοὸ νὸχ ἃρῃά 7π0. 1 θδπι. Χ, 4, τὶ πχὮχ 3, ἐπ βείϑαοῆ, 
ἐγδηβί: ἐν σχιωώδευ τὸ σῶμα. Ἰιερὶς ποιὴρα ἀϊνίδίπι τὶς ὮΧ2. 
Ουοχιοάο δυΐδηι ποῖξλῖοηθαι ΟΟΥΡΟΙ8 6 ΠΗ ΕἸ σοῦ Ῥοϊσδεϊῖ, 
πθ ποῦ νἱάσγα ἱπρθηυδ ἔδϊθοσ. (Νοβοῖο ἀπ τεοίῖυβ βοβοϊῖοπ 
ἀϊχοιῖβ. Κ.). δ τὸ » 

ΣΚΧΛΔΗΡῚΑ, ἐμνίξίοο. τρθο, ϑεμϊεεέα. ΟΟἾΕ]. ΨΊΙ, 26. 
Σκληρία Ὦ. 1. εδὲ 1, 4. σκληροκαρδία, 4π86 τοοῖο ἵτῖρυϊ- 
ἴων βῖυϊτο. ἡ τ β 
Ἷ ἩΡΟΚΑ͂ΡΔ]᾽ 4, αμνιεἰοα σον ἶδ. ἈΞῸ Ὀδλϑ, ῥγασ- 

Ῥμεὶ ΟΥ̓Ωΐδ. Ἰλεαῖ, Χ, 16. Τὐέτααυθ ἔοτπιι]ὰ ἀ6 ᾿πογθάυ}!5, 
ἐπρ115 δὲ Ῥυοξδῃϊβ Βοιαληΐθυβ τηοῖδρμβογίοο ὁ ἀἰήδοῖασ. ὙΨ146 
εἰ δὲν. ΧΥ͂Ι, 11. οἵ σου, ἸΜατΒ. ΧΙΧ, 8. ίατο. ΧΥ͂Ι, τ. 

ΣΚΑΒΡΟΚΑῬΖΊΟΣ, ἀμγο οογε. ὩὉ 28, 7ογεὶς 
᾿φογαδ.. ϑγπιμι. 168. ΧΤΙΌΙ, 12. σκληροκαρδιοι. ϑιταλ] τος δἼ68:οαἴὸ 
ἔργ. ν. τά6. ροῃὺδβ Βοιπιΐπηπι, απο δηΐπιο Βαυᾶ ἔδοῖ]ο βδοιὶ ρΡο- 
ἴοϑῖ., ἀϊοίτας ἀδάμαντος ἔχον ἀρατερόφρονα ϑυμὸν, δὶ 7Τιχείξεε : 
τουτέστι σχληρὰν ψυχὴν εἶχον, καὶ ἡ ΦΙ σὰν, ὥσπερ ὁ 
αϑαάμας. - 5 Ὁ, μογνονδιιδ ρογία. Ῥτον. ΧΥΤ, 41. - πὰρ 
δὺ, ἄωγὼθ οογἶθ. ἘΖΘΟΆ, 111,7. - ἮΥν πυΐ, ἄμγωδ σεγνέοε, 
δ}, 6. ρογνέξπακ, οοπξιωπας, Ἐχοᾶ, ΧΧΧΊΤΙ, 5. 86ο. οοἄ. ἢ2. 
Ἡοὐπι, σκληροχαάρδιον, 6 βἰοεδειααῖς, δαξ εχ αἰϊὶς 59. Ἰοοΐθ. 

πες ὩΞ ας : 
. 



ΣΚΑΠΡΟΠΡΟΣΩΠῸΣ -- ΣΚΛΗΡΟΣ δι᾽ 

ΣΚΛΗΡΟΠΡΟΣΩΠΟΣ, ἄμνιιδ ζαοὶδ, φωὶ ἄμωνα 6δὲ [ά. 
δἱδ, δι οογαϊέᾳ αἰμγέξδεπη νμέξδιε ῥγοαφηιθ, Ἐν 6. ἐπηρμαίδη,δ, 

" 228 πῶ, ἰάδαι.. Τλεοά. ΣΙΧΧ ἘεοἘ. 11, 4, 
ΣΚΩΒΔΡΟΙ͂Σ, ἄμγμδ, ἀὐρόνῦ, ἐπλμπιαρι, ἐπυγδβρογίοογα, 

ἀὐθοιδέα. γον, τοδιδέμα, Ὦ. 1, νεἤειπδηδ. 168. ΧΧΥΤΗΕΙ, 2. - 
Ἴο5, ἐποεξέεεία. ΑἹ, Οεπ, ΧΙΤΧ, 5. σκληρὸς φέρεσϑαι, στα- 
νέα, οἰἐἠὲοιίέα ρογέαξ. ϑϑοϑυη δχργαβδϑογθης, Νϑη “ἢν 
οππσθ ποῖαϊ, φιοά πιαρηῖπι 6δὲ θὲ πιούπι δχοσαϊέ. ἸΝΟΠ ΒΜ Ὼ}}19 
Ἰερῖ5θ6 ν᾽ ἀϑηῖας ἼπΊ, 00]}, ΧΙΥ͂, ὅ, δὲ 1 58αι. ΧΧ, συ. Οαρ- 
Ῥεέέμδ δπιτοηὶ ᾿ἰυδϊοαϊ, 608 118 ἴγϑπ8[0}1586, απο ἼὮ5) δἰρηϊδοαξ 
ἐδογάανι, γοδέξπι, οἵ πόγναπι, ημὶ αν δέ, -- Ὁ5Ὁ, δέμζίωδ, 

, Οὐ} ι6]. ΤΙ, 18. Σκχληρὸς Ἐ. ]. εδὲ ἐπιρέωδ, ηαἱ Ἡδθτδοὶδ δέμω- 
ἐμς ἀϊοϊϊζατ, - ἸΡ, ογοδωδέμϑθ, Ῥτον. ΧΥΤΙ, 44: ’ ὅγπεπι. οἵ 
ΧΧῚ Το6. ΧΙΧ, ἅ. - χν, ἀοίον. “4. Ῥτον. ΧΥ͂,᾿ι. λόγος 
σνληρδς,, 567 70 εἴμ 75). Ἀ. 6. ογαέζο ἐπϑοέδηϑ', αυθδηγαδιηοᾶτπι 
ιοῦτ. 2.0 }», - 2Ὶ Θρρουϊτοσ ὙΠΟ, ογαξίο ρίαοέαα, αἱ ἀϊοὶ- 
ἴον δρυὰ Ζένέωπι ΧΧΧΎΙ, 1. οἵ ἔπος μαλακὸν ἀρυὰ Ποπιο- 
γμπι Οὐ. π΄, χδδ. Σκληρὸς Θαΐπι ἀ6 δουωοῦς δάδεθεῖωγ, οΌχη 
δίᾳατὰ ἀτοίταιν, ἀαοά εθὲ σγανε, ἄμγεπι, τποίδϑέμπι, χ 9] ᾳαΐα 
ὁππὶ ΔΙΓοΟρΆΠπΙδ δὲ ᾿πβοϊδηῖα ρῥγοξογίν, ν6}] αυοα ταὶ ἰωΐω- 
οὐπᾶδό ἀοπιπειδιΐομθαι μαρρὶ, Οοπξ, Το. ΥἹ, θο. οὲ Ζ6:., 

. ἮΝ. Τ΄ 8. ἀ..ν. - ὩΝΡ, ἐπναΐδϑδοο, ΑΪ. Ἰδτθοι. ΧΧΧ, 15... 
Ὑ5 5, “7γαοέον. Ῥα, ΧΥ͂Ι, δ. ὁδοὺς σκληρὰς, ψὶδΒ ἐπιρίαέαέὲδ, 
Νυὰ: ἔοτγίδθβο Ἰεροηάαπι δδὲ σχληρών ἦ Οετῖθ γ515 ῥτορσῖβ 
ἐαίγοσιθησε ποῖδὶ, φιεῖ ΠΙΜγῸ8 ρογγωπιρίξ, οἵ ἀοιρα, απ, ξ 
“ἰοίαέ εἰ ρον γίπρίέ φιαδὲ ἐερεθ αἰνέπαδ. - ἸΞΞξ, αδεοοοηα 
Ῥιὸν. ΧΧΥ͂ΙΙ, 16. “βορέας σκληρὸς ἄνεμος, Ὀατδα9 νοηῖυ 
ἄερεῦ. Ψιάα δὰ ἢ. }. 7Ζαορονμπι. Ἄχ σκληρὸς Δ]1δ8 ἀδ νϑηξὶ 
Φαδρέδ οἴ νεδοπιοηξέδιιϑ ἀδυτράϊον, “Τεἰΐαπμϑ ἀραιὰ ϑμζααηι ν, 
σκληροΐς Οἱ ἄνεμοι οἱ σκληρῳί τε καὶ ἐχϑροὶ παραχρῆμα ἐκὸπ 
σαν. Ὑίαο οἱ “εἰέαπεπι 7. Η, ΤΧ. ο. τά. εἴ οομξ. 1640. 111, 4. 
εἰ »οζ,ειτνν δὰ Ἡ, 1, ν. 45. -- ὋΣ, ἀπρμδίϊα. 165. Ὗ, ὅ0. σκότος 
σκληρὸν, ἐοποῦγαι αδηθίδδίππαθ, σωπώπα σαἰέρο. 8011. Ἃς Ὦ, 1]. 
δἀάλευν σρογϊαέῤνιπι ἴῃ ἀϊοδυϊ οδιιβᾶ. - ΠΣ Ρᾶϑγῖ. “οἐαηιαηϑ. 
ϑορΡΆ. ἔ, 16. σκληρά. Τὰ ᾳφῃοᾳυδ ὅγγωθ. Νυ ἐκ σοπίεοϊυχα 9 
δ ΠΣ Ἰεροπιο8 ἘογΥῖδ' αυοαύσδ᾽ ὅγγως ἢ. 1. εβὲ δὰ Οτδδοσβ 
Θοιτεσξιι8, - ἥδ. αἴμγιια, Οεη. ΧΙ.11, 7. ἐλάλησεν αὐτοῖς 
σχληρὰ, 80. ῥήματα, Ἰοφαεραῖογ 1}119 ἀγα γϑῦθα, ἢ. 6. δεν ῦ δ 
αἰϊοομέιδ εδὲ, Ὑίαἀο οἷ ν. 850. 1 Ιερ. ΧΙ, χΧ5. 2 Ῥὰδσ. Χ, ι8. 
εἰ οοπῖ. Ερ. Τυά, ν, 15. 1 54:). ΧΧΨΥΡ, 5. ὁ ἄνϑρωπος σκληρὸς, 
ἰοπιο ἄπτιιβ, Ὦ, 6. ἐπλιημάπι, ἐπιπιΐδονέοονϑ δὲ πια ΐσπιδ. 2 ϑϑτη. 
ΠῚ, 859. σκχληροί μοί " Ἡ τ θίι ἢ δυπῖ. 1 ὅ58π|. 1, 15. 
γυνὴ ἢὐ σκληρὼ ἡμέρα ἔγω εἰμί. δῖ. Ἰερίταν 1η Οοἄ, Κζαέ. εἰ 
Αἰεκ. ἂο τι οοάϊοα᾽ δβῦο Βαραΐῖς Φλέϊο ἴῃ ]. (6 ἰεπιμέφηξέα Ρ. ᾿ 
461. εἃ, Ῥατίδ. ἴῃ “114. εὲ Οογιρί. εβῖἴ ἐν σκληρᾷ νἱκέρῳᾳ, φυοὰ 
Ἰβοσϑτα ἐπιογργδίδιεϊ παι δα δίβογα πὴ] νἸάδιαν. Τ᾿ αυ:ά6πὶ]ενὶ 
τυ! διϊοπό Ἰερθαάππι ΔΥΡῚ ΟΣ γυνὴ ἢ σκληρὰ ἡμέρῳ ἐγὼ εἰμὶ, 

ἬΝ. . ὔ ᾿ »: Ὡς 

- 

τς 
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52 ΣΚΛΗΡΟΙΣ -- ΣΚΔΒΡΟΤΗΣ, 

Ἑ. 6. χρϊῖϑυ ΒΌχ σαπιοάιση ἐπ ζεἰΐα. Ἐπϊσαέμδ: πιιαῖέον" ἐπζεϊέας 

ηὐπιὲδ 650 δεπι. [ηξε]ῖκ δ ῖμι ἂρυὰ Ἡξεθσδθοβ 3 πὰρ ἀϊοῖ- 

τὰς, ν. ο. ἴον». ΧΧΧ, 25. Ῥτγορίεγθα δαΐδπι πο 31) ἰο60 ΓΝ 

16.588 ιΧΧ νἱἀθηῖυν, 568 Ἰΐδοτα Ἰδηΐαπι μβτῸ πιογθ 800 862- 

᾿ϑθπι Θαριθδβοσπε, Οὐ ηῖηι εἰμγμδ 68ὲ αἰΐ6 θεῖ οἴλδιι αμγτεδ 

δορί γίέμ; 41 τηϊβοτία ρνδιϊον, δῖτι8 δηῖμιτδ οἴ ἴΔηὲ ἄπτο, αθξθοῖα 

φχεπιίτυσ 5, τοϑζθῖ, «{4ω. ὅγπιπε. Εχοά. ΧΥ͂ΠΙ, 26. ῥῆμα 

σκληρὸν» τοῖν αἰἐγβέολίοπι. ἃ Ἄερ. ΧΙΨ, 6. ἀπόστολος σκληρὸς, 
ημὲ ἀνα αἰδοιξ ᾿αππποίαξ, οἷα ηρίωοξθδοίε. - πῷρ νετθυῖα 

Δα]. κι 88. Υ, ζ. - πυ) Ὁ ρᾶτῖ. ἩΊΡΒ. Ῥγον. ΧΧΥ͂ΠΙ, 14. 

- πυρ5 ρδτε. ΝΊρΡΒ. 166. ὙΠ, 27. σκληρὼ λιμὸς, ἄπνα ξαταεδ. 
- ὐὐ. οοπὲμγαξίο. 168. 111,1. Ηἱΐο ἸΙοροταηῖ πῸ. - 

γπαΐπν. 71πὸ. Θεὰ. ΧΧΧΙ, ,«1. ΓΧΧ 860. οοἂ, “4465. [αετθαι, 

ΧΙ, τά. ἴπ εἃ. ἤοπι. Ἰερίτατ πονηρῶν. - υῸ}λ, ἐπεργοῦειϑ. 

ΝυΩ. ΧΥ͂Ι, 4θ. Ὁδὲ σκληρὸς ἱπιρέωτα Ὠοῖαῖ, Ῥτδεδίοσεα Ἰθριτυῦ 

δὲν, ΠΙ, 27. καρδία σκληρὰν Βοκο ἀμάας, φιεὲ φμαδὲ οδαμσιωδέ 
αὐ ρεγίομϊα, ᾿ἱ. 4 ἴῃ δεηι. ὁ ἀγαπῶν κίνδυνον. Οοπῇ. δέερλαπὲ 

ΤᾺ66. Τ. ΠῚ. Ρ. 8ι7. Α111 νοσῖαπε: Βοπῖο δὺ8 ρτανα ορίπιοηθ 

οὐϑιλπδῖῃβ, 401 π0}}18 τῃοηἱεῖα παϊηίβαιε 86 βθοῖξ, μριλίατ, ἢ 

ἱπιρίαθ. ϑίσαο. ΧΧΧ, ὅ. ἃ εηυο ἤξγο δὲ ἐπάοπιξζο. δεὰ ἔοτ- 

ἴ6886 ἰηνοιίεπμᾶδ ἰδὲ 68 δδεῃῖθητία μΒοα πιοάο : ἵππος σκληροὺς 
(ἐφιω56 ἀπμτὲ ογἐ8) ἀποβαίνει ἀδάμαστορ. ὅ Ἐδάτ. 11,27. Ὁ4]4, 

ρῆν ἀμγμδ Ε,εἄτ. 1, ο. Βασιοῖ, 11,.23. ἀπὸ τοῦ νώτου αὐτῶν 

τοῦ σκληροῦ. ἃ σοηπέισπαοία 888 80. ρῥρΥρδγδἰἑαΐε. ἣν 

ΣΚΛΔΆΗΡΟῚΣ ΓΙ ΝΟΙΜΑ͂Ι, ἀισς 3ο. γ505 Η!Ρ, 44- 
διε800ο. Το». ΧΧΙΙ, 21.. - πυύρη Ηρ, ον». 1ΧζΧ,., 

ΣΧΛΗΑ͂ΡΟΝ ἜΣΤΙ], ἄμγωπ ε8ὲ, αἰὐἱδὲοξίθ, πιοίθοέωπι 

εεέ. 955, πιαΐμπι ε8έ. Ο6ι. ΧΧΙ, 12. - πῶρ. δας, 1, 1. τὸ 

ψΨ 

,-,᾿ »"»- .-ὦὸο -- « --- -.΄.- «ὦ .-:8 .-- 

ῥῆμα, ὃ ἐὼν σκληρὸν ἢ ἀφ᾿ ὑμῶν, το8, 4φὰλ6 ἀυτὰ ἔμοσι! ἃ νορὶβ, 

ἢ. 6. ἴα ἄμγα αὐ ἀἰγέοϊδἑα, τὧξ ἃ γρῦὶθ ἱπμαϊοαγὶ θα Ροδβδιῖ. 

γιάς οἱ Ῥδυς, ΧΥ͂, κὃ. οἵ 486 6χ “(ωριδέϊηο αὐξοτι γιέ 

. Ἰ οοοἰ, Οεηΐ. Τ1. ς. ἀι. ᾿ Ὡ ἀν 

ΣΧΛΔΗΡΟῚΝ ΦΑΖ'ΝΕΤΑΙ, ἄμεωπι. νἐοέμγ. ΝᾺ ὯΔΠ,, 

ἑγα αοοεπαϊἑέμν ἐπ οομἶϊδ. Οςη. ΧΙ, 5. ὈΡῚ ἀδργ ζϑγγ6 τπιοῖδῖ. 

- νὴ}, πιαΐμπι ἐ5έ. Θεα, ΧΧΙ, 11... σκληρὸν δὲ ἐφάνη τὸ ῥῆμα 

σφόδρα. νϑ]ὰθ δμῖδπι ἄυτηβ δόσωλο 11}}0 νἱἀεραΐωσ, ἢ. 6. δἷ- 

᾿ς χῃρᾶθμι ἀἰδρ]ἑοοδαδῖ. Ἐν ε Ὁ ἐπ - 

ἈΣΧΔΗ͂ΡΟΣ ΔΛΜΟῚΣ, ἀμνειξ Ρορμΐμδ. ὨδρῸλ, δίαπαϊ» 
ἐΐαε. Ἰ)ᾶπ. ΧΙ, 552. ἐν σχληρῷ λαῷ 860. Οἠὲδ. δερααγὶμα ΘοΥ. 

ἀϊοῖς Ιερεπάμτ ἐν κληροδοσέᾳ, 601]. 21. οἵ 54, οὶ τῷ ὨΡΟΡὮ ΠῚ 
τεβροῃάδι. - 146 Δ1101 ἡμέρα. 

ΣΚΛΗΡΟΊΤΗΣ, ἀμγὲξέοδ. ἘΝΕ7 ἐπιπάαξίο. 168. ΤΥ, 6. 
πδὶ σκληρότης ταεῖδρἢ. Βοοϊρίδηαπι ὁ8ὲ ἀ6 οαἰαπιίέαίθ δὲ ἐπο 
ουέμηδο, ἀπᾶπι τιοϊοῃοπι ὨΘΡΌΤ. Π3} Ἀ. }. Β΄ 6οἴ880 γἱ ἀδπίισ. 
- γοὴπ, ἐγέδωία ἀομέα. 168. ΧΧΥΤΙΙ, 47. οὐ γὼρ μετὼ σκλητ 
οότητος καϑαιρεῖται. ϑε,δυπι ἜΧρΡΙδεβοσιηῖ, - ὐρὶ Ὁ, ἐαηιδιθ.. 
4 ὅδ, ΧΧΊΙ, 6. σκληρότητες θανάτου; ἢ. 6. αἀοογρε πιαχλπιθ 



θαι π΄ ἀπαὶ πα τῶσι 

Ἀππεγ ον --- 

ων το 

ΣΚΑΔΗΡΟΤΡΑ'ΧΗΜΟΣ “-- ΣΑΛΑΡΩΣΣ ΓΝ 

ξιᾶγοϑ. ὙΙΘΘΙΌΣ ΤΠ ΘΩΡΘ νη, τε Βοῦτ. Ὁ5π, Ὠοτίοπθπι α0. 
ἰογὶβ οΟἹῖτι ΒΡ ΐ856, 00]]. Ρτον. ΧΧΙ͂Χ, 6. Νου ἴδπιδῃ σὸς 

᾿ Ῥυρηδσγοιω, 3Ϊ 4018 σκληρύτητερ ἄθ ἐδγτογ δι 8. ἐεγγἐομἑαπιοἐδαι 
εχ ϊοᾶτθῖ. -- ὑῶρ, Τϑαξ, ΙΧ, 27. μὴ ἐπιβλέψης ἐπὶ χὴν ὄκληο. 
οὐτήτα τοῦ λαοῦ, πο]ῖ τεβρίοοτα ρμεγέϊπαοίαπι Βυϊυδ᾽ ρου], 
αὐὶ σκληρότης εϑ8ὲ 1. ᾳ. σκληρύτης τῆς καρδίας. Οοπῇ. Ἄοα. ἢ, 
4. Ῥτδοῖοσθα Ἰορίτην τὰ Εἰ. δϑοχέα Ῥβαϊπι. ΧΧΧΥ͂Ι, 55. ἀντι" 
ποιούμενον ἐν σκληρότητι. ΄46 δυρτα 8. ν. ἀντιποιέομαι. | 

ΣΧΔΉΡΟΤΡΑ'ΧΗΖΟΣ, Ὡμτγιδ οοννέοο, ρεγέΐπας. ἩΦΌ 
ἢ», ἰάεπι. Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ, 1..- ηὙν πῶρ. Ἐπχοᾶ, ΧΧΧΤΙΠ, 5. 
5: ΧΧΧΤΥ͂, 9. Ὅειν. ΙΧ, 6. 15. Βατυοί. 11, 45. δῖτ., ΧΥ͂Ι, 
2. Οοπξ. Δοῖ. ΥἹ], 5:1. ᾿ 

ΣΚΔΑΉΡΥ ΝΏ, ἱπάμγο, οδάμγο. νῶν ἩΠ ΡΒ. ἐπάμλαγφ 
{αοἰο. “Ἴ68. Τ ΧΙΤΠῚ, 1γ. - ριη δὶ εἰ ΡΙἢ. Ἐκοά. ΤΡ, 21. υδὲ 
βοῦο 5680 ἀἰοίτατ, οἱ 811 αηέπιην ζασογθ αμὲ αὐἰαογθ, 1. 41 
ἐνισχύεενν 40τἃ γοσθ “4μἰΐὰ ἀϑὺ5 ε8ἴ, 816 φυσαιθ Ῥτὸ ΓΙ 
Ἰερίίας Εχοά. ΧΙΥ͂, 17. Εχοά, ΥἹῇ, 22. - υβϑθ, ρέπριι δ διέπ 
»εἰ Γασέτεδ διιπὲὶ,) ταρῖδροτίοθ δέμρίαμο δεπὸ δέ δνααο. 7πΟ. 
Ῥε. ΟΧΥ ΤΙ, 7η0. ἐσκληρύνθη. - πῶρ: πρπ, ΜᾺ] δὲ ἩΠΈ.- 
σοη. ΧΙ͂Χ, 7. μῆνες αὐτῶν, ὅτε ἐσκληρύνθη, ἧτα 1ἸἸοτοπι δ. 

πιαεὰϊοῖα, αποα ἄμτα νοὶ “ολόπιθηδ 8. ϑαθνα δἰ. Ἑπκοὰ, ΧΙ, 
15. ἡνῖκα δὲ ἐσκλήρυνε (8ο. ἑαυτὸν) φαρααὶ ἐξαποστεῖλαι ὑμᾶς, 
οὔπὶ οδαΐϊμγαγσί 86 ῬΏδταο, 6᾽ Π0]16ξ νοβ αἰ ῖογο. 2 981). 
ΧΙΧ, 45. ἐσκληρύνθη ὃ λόγος ἀνδρὸς ᾿]ουδεὶ ὑπὲρ τὸν λόγον ἀντ 
ὁρὸς ]σραὴλ," μνὲμδ Ἰοφμοδαπέμν (δας γεδρογμίδγμπέ, ὕὲ 
Κγιιὶσ.)} νἱτὶ Ταᾷα, ἀιᾶπι νἱτξ 18:86}, 2 Ἀ6ρ.1], 10. ἐσκλήρυνας 
τοῦ αἰτήσασθαι, γόπι τπαρσαπὶ ροεξέξίξ, Ο͵οος6. τεπι. ἐσκλήρυ»- 

νας τοῦ αἰτῆσαι, δύσκολον ἡτήσω. Ῥβδ1πι. ΧΟΙ͂Ψ, ὃ. μη σκλη- 

οὔνετε τὰς καρδίας ὑμῶν, Ὧ6 ἱπάυταῖο οοτᾶα γεδῖγα, Ἀ. 6. ὨΘ 8118 
ἱπιαοτῖ σ τὶ δὲ σοηζυϊηδοθθ, 1 Νῖδοο. 1], 50. 560. οοᾶ. «4(οα, 

ἐσκληρύνθη ἐπ᾿ αὐτοὺς τὰ κακὰ, ἄυτα ἱρδῖβ ΘνΘπ θυ τν88. 
ἘΣΧΣΗΡΥΣΜΟΝΣ, ἀπνέξδοα, τι, ὁνμαοίἑέαα, βδασνδέξα, 

1, 4ᾳ. σκληρία. δὶς. Χ, 22. 560. Οὐοπιρὶ, ἐκβολὴ ἀρχῆς σκληρυσμὸς᾽ 

κὰὸ ὑπερηφανία, Ἰητοτίταπι ἐππρεσῖξ. δοσουϑαπὶ ογμαείέέα8 6ζ 

ΦυροΣρῖα, ΑΗ Ὦ. 1. ἀ6 ἐπιρίδέαέα οἵ ἱποδεαέεπέα τγσᾳ Ζδειπε 

ἱπεογρσεῖδηϊισ, Τπ ποϊΐομθ Ῥσορτῖδ Ἰεβίτν δραὰ δίρροογα- 
ἐεπ ἂς ἀπεπιον. Ὁ. ἄ7, 46. 

ΣΚΛΗΡΩΓΣ, ἀμνίέον, αἀἰδέομδεεν. πῶρπ ἘΠΙΡΕ. Θεπ. " 

ΧΧΧΨΥ, 17. - "πἼλν ἐγαϑοσηοῖο, τ ὅϑϑτα. ΧΧ, γ. ἐὰν σκληρὼς 

ἀποχρεθῆ σοι, ὉΣ οΡτα βυντηι “) ΠῚ ΠῸῊΠ ὩΝ ΒεμΘ 80 ΟΥδς 

εἰοηΐβ βδτί δὶ σοηυθηϊθηῖον θαργεβδοσιηῖ. - ὙΠ, ἐκθοϊεπέϊα. 
6εη. ΧΤ ΙΧ, 5. ὍΔ᾽ 418 11Ρτὶ 185 μαΡοηῖ σχληρος 5 αυοὰ νὶ 6 

ξῦρτα. - Ων, αγομδ. 169. ΧΧΈΉ, 15, Ηΐο Ἰερόγυπῦ ποι 

γε. ἀμγ. Τ᾿ ἫΝ β 
ΣΚΛΗ͂ΡΩ͂Σ ᾿ΑΠΟΚΡΙ ΝΟΜΑῚ, ἄωγα γδβροπαῖθο. 

δ ΠἼπ, δεαγάεπο ἐκαγεῖθο. κι ϑατα. ΧΧ, 7. Ὑἱάθ βυρτα 9. 

ν᾿ σαληρῶς. - ὉΩ Ὧ29.), τεϑροπάεο ἄμγιπι, χα ϑθπι, ΧΧ, 
ς ᾿ 
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᾿ 88. ΣΚΛΗΡΟΙΣ -- ΣΚΔΗΡΟΤΗΣ᾽ 

Ἐ. 6. χλῸ Ἰδὲ Βυπι σαπιοάμσ ἐπ ζεϊέκ. Ἐεϊσαίμδ: πιαίξον. ἐπξεϊὲπ 

γιδητεὶθ 60 51277|- Τηξεϊῖκ δοὶπι ἀρὰ Ἡδσαθοβ 21} πο ἀϊοῖ- ! 

τὰν, ν. ο. ἴον. ΧΧΧ, 25. Ρτγορίεγθα δαῖδπι ποῦ, Γ31} ἰοὺ ΠῚ «ὁ - 

16ρ᾽888 ἔμΧΧ νἱἀθηϊυν, 868 Ἰἴθοτε ἑδηξαπι ΒΤῸ πιῦτθ δὺο 5868- - 

'ϑιηι ἐχρτεδβοσαπε, Οὐ δηΐσι εἴἶμρμδ ἐ8ὲ εἶδα θεῖ εἴΐδοι ἀν - 

δορί γέ; χαὶ τϊβοτῖδ ρρειιταν, οἰ: διηΐμτδ δἰϊδηιὶ ἀπΓῸ, αβθοῖα 

φυριδϊτυσ 8, τηοοτοῖ, Α4ω. ὅγπιπι. Ἑχοά. ΧΥΠΙῚΙ, 56. ῥῆμα : 

σκληρὸν ΤΟΙΣ εἰ γέοξῥοπι. λ Ἀδρ. ΧΙΨΝ, 6. ἀπύστολος σκληρὸς, : 

μὲ αἶγα αἰξοιεὲ αμπιποίαξ, σὲ ὕπρίϊοξδοέδ. - πἢ νοεθυα 

αὶ. ι ϑαι. Υ͂, χ. - πρὉ ρᾶτῖ, ἩΠΡΒ. Ῥγονυ. ΧΧΥΎΙΙ, 14. 

- πυρὴ ρμδτῖ, ΝΊΡΒ. 168. ὙΠ, 27. σκληρὰ λιμὸς , ὅπ ἔλτλεβ, 

- αὐ. φοπίωγαξίο. 168. 111,1. Ηΐο Ἰορόταιῖ πῦρ. τς 

πιαίδπι. 1πο. Οει. ΧΧΧΙ, “4. ΤΧΧ 860. οοἂ. “246.. [ατααι, ΄. 

ΧΙ, 14. ἴπ εἄ. ἤοπι. Ἰερίτατ πονηρῶν. - γ0}γ, ἐπεργοῦειδ. : 

ΝΏΩ. ΧΥ͂Ι, 26. υδὲ σκληρὸς ἐπιρίωτα Ὠοῖδῖ, Ῥτδδῖοχεα Ἰεσία ς 

81: ΠΙ, 27. καρδία σκληρὰν Βοπιο ἀμάαα, φιεὲ φεαδὲ οδάμγμάδ 

αὐ ρεγέοιία, 1. ψ ἴῃ 8δεηι. ὁ ἀγαπῶν κίνδυνον. Οοπῇ. δέορμαπὶ Ν 

Ἴλεε. Τ. ΠῚ. Ρ». δ8ι7. ΑἸ νοσζαπξ: Βοπιο δ08 ρτανὰ ορίπίομθ 

οὐδιϊηαῖῃθ, 401} π0}}16 ἸΠΟΉ 18 χταϊηΐδαᾳιθ 86 βδϑοῖξ, ῃρίλτατ, Ἷ 

ἱπιρίαδ. δϑίτδο. ΧΧΧ, ὅδ. ἀθ6 δυο ῥέγο δὲ ἑπαϊλοπιέέο. ϑεὰ ἔοτ- 

ἴ8886 ἰηνοιίομδ 10 68ξ βαμπίθητία μοα πιοάο: ἵππος σκληρος. 

(ἐφμωϑ ἀμγὲὶ ογἱ8) ἀποβαίνει ἀδάμαστος.. 8 Ἐμπᾶτ, 11,27. ο.614. ᾿ 

βῆ, ἄμγμα Ἐπάν. 1, 20. Βαγθοβ, 11, 55. ἀπὸ τοῦ νώτου αὐτῶν 
τοῦ σκληροῦ, ἃ σοπέιμηαοέα 588 80 ρεγρεγοίῥαξε. : 

ΣΚΛΗΡΟῚΣ ΓΙ ΝΟΜΑ͂Ι, ἀἄμγα 3ο. γ5η Ηρ. “8. 
δω6δοο. Το». ΧΧΙΙ, 21. - πῶρη ΗφρἈ, ον». 1Χ,ώ4. 

ΣΚΛΗΑ͂ΡΟ᾽ΙΝ ἜΣΤΙ, ἀἄμτιωπ δὲ, αἰέοϊέα, πεοἰεοέεεσιε 

εε,. 95, πιαίμπι εδέ. οι. ΧΧΙ, 12. -- πῶ. Τδαῖ, 1, 17. τὸ 

ῥῆμα, ὃ ἐὼν σκληρὸν ἦ ἀφ᾿ ὑμῶν, το8, ᾳῃλ6 ἀυτὰ ἔπεσι ἃ νορέδβ, 

Ὦ. 6. ἴα ἄμγα αο αἰβέοϊἑἑθ, τὰ ἃ γοῦὶβ ἱμάϊοατί θὰ Ροδ81. 

γιά οἱ Ὅευς, ΧΥ͂, κ»Χὅ. οἵ 4υδὸ 6χ ““ωρεδέίηο αἰἴοτι γμδέτξ 

ς βοοϊ . Οεηὲ. Τ|. ς. 4ϊ. " ᾿ ΤΣ τς 

: ΣΚΔΗΡΟΙΝ ΦΑΠΝΕΤΑ), ἄμνωπι υἱάθέμγ. κϑ δι ΔΤ, 

ἐγα αοοοπαἑεμγ ἐπὶ οομἶίδ. Οοα. ΧΙ, 85. ἈΠὲ ἀεργὰ ζ6776 ποῖειῖ, ᾿ 
- νὰν, πιαΐμην 6δὲ, ΟΘΏ, ΧΧΙῚ, 11.. σκληρὸν δὲ ἐφάνη τὸ ῥῆμα 

σφόδρα. νϑ]ὰ6 ἀὔπΐεπι ἀμτηβ βόσμλο 1119 νἱἀεραῖωσ, ἢ. 6. δά- 

τοοάτππι ἀἰδρ]  οεθδῖ, ΣΝ, «τῇ ἊΝ . ᾿ 

ἈΣΧΔΗΡΟΣΣ. ΔΛΟῚΣ, ἀἴμγεις Ροριεΐωμδ. ὈρῸλ, δίαπαϊἑ- ἃ 

εἰαο. Ὥαπ. ΧΙ, 82). ἐν σκληρῷ λαῷ 860. Οὐδ. ϑερααγίμα οοτι- ἡ 

ἀϊοῖς ἘΡΠΡΠΩΝ ἐν κληροδοσέᾳγ» 60]1. 21. εἴ ὅ4ά, δῖ τῷ ρου θτι ᾿ 
τεβροηάσι. - γ146 ΔἸ10ὲ ἡμέρα. ὕδνν 

ΣΚΜΔΉΡΟ' ΤῊΣ, ομνίξἑοα. ἘΩΔΥ, ἐπμπααέϊο. 165. ΤΥ, 6. 
ταδὶ σκληρότης ταρδῖδρΒ. δοοϊρίδπαππι ὁ8ὲ ἀθ οαἰαπιϊέαίδ οἴ δ7χ- ν 
ουέμπῖο, ιϑπι τιοϊομοια 6 Ρ τ. Π3} Ὦ. 1. ΒΡ 16οῖ586 γ᾽ ἀαπεισ. ᾿ 
-- ΥὙγπ, ἐγέδιϊα ἀομέα. 168. ΧΧΥΤΙΙ, 27. οὐ γὰρ μετὰ σκλη- 
οότητος καϑαιρεῖται. ϑοιδυπι ἐχρχδεβϑγιηῖ, - ὩρῚὉ, ἐαχωδεια, 
4 ὅδ. ΧΧΊΤΙ, 6. σκληρότητες θανάτου ἢ. 6. ἀοίογθε πιαχίχαο 

- ΣΦ -δ΄'΄ π αὐ μωρ Σ 

΄ ἂν 
Ν 



ΣΧΑΔΗΡΟΤΡΑ'ΧΗΔΟΣ --- ΣΑΛΑΡΩΣΣ δ.» 

ξιᾶγθδ.. Ὑιδεῖοσ Ἰδτρο Ὁ, τ μεδν. ὅπη, ποιξοποπι ασ- 
ἰογὶς οὐῖται Βαρυΐδ8δ6, 60], Ῥτον. ΧΧΙΧ, 6. Νου ἴδπιδα τὸς 

᾿ φυβδταιη, κἱ 6018 σχληρότητες 46 ἐόγγογ δι 5. ἐογγέρἐαπιοη ἐδ 
ἐχρϊσατοζ, - Ἂὔἢ. ας, ΙΧ, 27. μὴ ἐπιβλέψης ἐπὶ χὴν σκληο. 

οὐτηια τοῦ λαοῦ, τποὶὶ τεβρίοοτο ρμαγεϊπαοέαπι Βυΐϊὰβ ῬΟΡῺΪ,, 
αὶ σκληρότης 68ῖ 1. ᾳ. σχληρύτης τῆς καρδίας. Οοπῇ. Άοα. ἢ, 
6. Ῥτδοῖοσθ Ἰἰορίτωσ τὰ α΄. ϑόχέα Ῥβδι τι. ΧΧΧΥΙ, 55. ἀντι» 
ποιούμενον ἐν σκληρότητι. 146 ΒΌΡτα 85. ν,. ἀντιποιέομαι. 

ΣΚΔΗΡΟΤΡΑΧΗΖΟΣ, ἀμνμα σαν νίοο, ρογείπαχ. ΠΘΡΌ 
ἢν, ἰάεει. Ῥχον. ΧΧΙ͂Χ, ". - ην πώρ. Επχοὰ. ΧΧΧΤΙΙ, ὃ. 
ὃ. ΧΧΧΤΥ͂, 9. Ὅρκαυι. ΕΧ, 6. 158. Βατυοὶ. 1Π, 22. ϑ:τ., ΧΥ͂Ι, 
χ. Οοπξ. Αοι. ΥΨΙΙ, 51. ᾿ 

ΣΚΑΗΡΥ ΝΏ, ἱπάμνο, οδάμνο. ποῶρη ἩΐΡΏ. ἐπάν ανΦ 
{αοῖο. 168. Τ ΧΊΙΙ, 17. - ρῖῃ Καὶ εὲ Ῥίμ. Ἐκοά. ΤΥ, 41. υδὲ 
Βοῦο βδηϑὺ ἀἸοἰζαν, υὺἱκ δῖ απέπιι ἔασαγο αμὲ αὐαἴεγο, 1. ηὰ 
ἐνισγύεενν αὖ γοσθ “14μἶΐα υϑὺ8 εβἴ, 816 φυσαὺθ ὕτῸ [15 
Ἰερίοτς Εςχοά. ΧΙ͂Υ͂, 1γ. Ἑ χοᾶ, ὙΠ, 22. - δῶ, ρέπριισ δι), 
»εἱ ξασέιεβ διιπὶ., ταεῖΆρὨοσῖοΘ δέμρίαμο δπὸ δὲ σνασο. 7π0. 
Ῥε. ΟΧΥΤΗΙ, 70. ἐσκληρύνϑη. - πῶ: πρπ, Ἐὰὶ] δὲ Η:ρῃ- 
ΘεΩ. ΧΙΙ͂ΣΧ, 7. μῆνες αὐτῶν, ὅτι ἔσκληρυνϑη., ἧἷτα 1Π]οτΌπΙ δῖ 
πδ]εἀϊοῖα, ηυοά ἄπτα νοὶ »ελεπιοηιδ 8. ϑάᾶσνα δἰέ. Ἐποὰ, ΧΙῚΤ, 
15. ἡνίκα δὲ ἐσκλήρυνε (80. ἑαυτὸν) φαρααὺ ἐξαποστεῖλαι ὑμᾶς, 
συμ οδαϊμγαγσέ 986 ῬΠδιδο, δ π0116ξ σοβς αἰπιϊξῖογο. 2 881). 
ΧΙΧ, 45. ἐσκληρύνθη ὃ λόγος ἀνδρὸς ᾿]ουδιὶ ὑπὲρ τὸν λόγον ἀντ 
ὁρὸς Ἰσραὴλ, αμγέμδ ἰοφμοδαπέων (δὰς γεδροηαονγμηέ, ὕ1ὲ 
γεΐσ.} νἱτὶ Ταᾶάα, αὐδπὶ νἱτὲ [9186]. 2 6.11, 10. ἐσκλήρυνας 
τοῦ αἰτήσασθαι. γόπι πναρσαπι ροέξέδίδ. Οἴοδ6. Βγεπι. ἐσπλήρυ»- 
τας τοῦ αἰτῆσαι, δύσκολον ἡτήσω. Ῥδβ4]πι. ΧΟΙΥ͂, ὃ. μη σκλη- 
οὔνετε τὸς καρδίας ὑμῶν, Ἀ6 ἱπάυταῖο οοτάδ γεδῖγα, ἢ. 6. ὨΘ 81115 
Ἰπιοτί σογὶ δὲ σοπυμιδοοθ, 1 Νῖδοο. ΠΠ, 50. 560. σοἄ. “4 ͵δ5- 
ἐσκληρυνθὴ ἐπὶ αὐτοὺς τὰ κακὰ, ἄυτα 1ρ5ἷ8 ΘνατΘταῖ Ὡγᾶ]8. 

ἈΣΧΣΗΡΥΣΜΗΟΝΣ, αμνίεῖοα, τ, γμαἰοἰτέαθ, βδαθυδέξα, 
1, 4. σκληρία. 8ῖτ. Χ, 22. 860. Οοπιρὶ, ἐκβυλὴ ἀρχῆς ὀκληρυσμὸς᾽ 
κὰὲ ὑπερηφανίᾳ, ἰπτοτίταπι ἔπιροτῖῖ. δοσασϑαης ογμαεἰῥέα8 6ζ 
δυραιθῖα, ΑἸ δ. 1. ἀ6 ἐπιρίδέαέο δἵ ἐποδεέεπέξα ὀγσα 7εμπε 
ἱπιοσρσθίδηϊασ, {π ποϊΐομθ Ῥσορυῖα Ἰθρ τον δραὰ δίρροογας- 
ἐεπ ἂς ἤπιον. Ρ. άν, 4θ.. "Ν | 

ΣΚΛΗΡΩΓΣ, ἀμνίίον, αἰδέομζεεν. ρα ἮΡΕ. Θεπ." 
ΧΧΧΥ, 17. - πτἼπν ἐγαδϑοσπῆο. 1 ὅτι. ΧΧ, γ. ἐὰν σκληρῶς 
ἀποχρεθῇ σοι, αδϊ ΒεΡταΐβηνιπι ᾿Ὁ) ΠΉ1Π5 ΠῸΠ ΘΝ θθμ 6 80 ΟΥᾶς 
εἰοτΐθ δδσῖ δὶ σοην θη θηῖον ΟΡ ΒϑθυαΩ. - Ὅν, ἐαδοἰἑοπέϊα. 
6εΩ. ΧῚ Υ͂Χ, 5. υδὴ᾽ῖ᾽ ὦ τι 15 Βαρϑηῖ σχληρος » αυοὰ νί 6 
δῦρτα. - ὭΡ, ἀρομδ. ἴε85. ΧΧΈ, χ8. Ηῖϊο Ἰερογαηῦ πυδρι 
Ρωΐσ. ἄμ. 

ΣΚΛΗΡΙΩΩ͂Σ ᾿ΑΠΟΚΡΙ' ΝΟΜΑῚ, ἄωγα γεθροπάθο. 
ἢ π Ππ, ὁταγίδηο ἐπανεῖθο. κι ϑατν, ΧΧ, 7. Μίᾶάθ βυρτᾷ 8. 

συ. σκληρῶς. - Δ 297, τδοροτιῖεο ἄμγιπι, 1 ϑ8πι, ΧΧ, 10, 
-“,κ-ιτ 

«Ὁ 



͵ ἥω, 
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ΣΧΝΙΨ, 1. ᾳ. κνὶψ,. απὲπιαξ σμλέοὶ δἰπιδῖφ, ὀγούδης 
δίρπια, ναῖρο ρεαίοωζως, ἃ κνέζεεν, ρμμπρόγε, ργωγέξιεπι εας-- 
οἰέαγδ. Ἐ25)25 Ῥ]υτ, ομἐέςζεδ ἃτιῖ δδοιιπάτι οξαοῖὶς ἴὰ διωμρρίοπει. 
δοίπίρἦεθ. Ἐχοά, ἍΠΙΙ1, 16. 17. 18. 41. ῬΕς. ΟΙΥ,,3:. - 225, 
Ῥεαἐσιίονμπι πιρἰεξέμεαῖο, 4, ἃ. ρεασιράέπε, Ψίᾶδο αὲ ϑαρ. ΧΙΧ, 
10. δὲ σοπέ, Ῥλέδοπεπε 110. ἵ, ἀς νἱέ. ϊοσία Ρ. 97. Τ. 11. οἄ. 
απ. Οἰοδα. ἴὰ Οοίαέ. σκνέφες (ἰϊὰ αἸ}} Εκοά, ΨΤΠ, 16. ρσο 
σκνίπες), ζώα μικρὰ ὑπὸ τοὺς κὠώνωπας. Ζὥσχ. Ογγέπιὲ 228, 

. ἜἌγεπι, σκνέφες, ζωὕΐφια ἐστεν ἐοικότα κώνωψιν. διάα4: σκνὶψς 
ζώον κωνωπώδες. Καὶ σκνίπες ἐν τοῖς χωρίοις αὐτῶν (6. ΟἸΥ͂, 
51.). καὶ παροιμία" Σκνὶψ ἐκ χώρας. ἐπὶ τῶν ταχὺ μετακινούν- 
τῶν τ παροιμία. Ἔστι γὰρ ὁ σκνὲψ ζῶον μικρὸν, ξυλοφάγον- 
Ἡεεγοΐ. σκνὲψ 9 ζώο» γλωρόν τε καὶ τετράπτερον. ῬάτνγηπέολιιαΣ 
ΔηΓΙαυο06 δοτάξάυπι οἱ 1] τα] θαι ἐπ δογάΐρυιο αἀἰχίςβο θκνῖπα 
ἄοοϑε; ἀπὸ τοῦ ϑηριδίου τοῦ ἐν τοῖς ξύλοις, τοῦ κατὰ βραχὺ 
αὐτὰ κατεσϑίοντος. Οοπέ. Βοολανέλ Ηἱΐογοξοίο. Ῥι ΤΠ. γ. 569. 
δ661. 80 4086 οοπροϑ9 Ὠοοῖ, βαγζογμα απποέαξέ. ἴῃ Ἐἐγπιοῖ, 
Ἅ. ΝοἹ. 11. ν. τοθ0. β64ι. 6, τβοδηΐ. ᾿ : 

ΣΚΟΜ1,74᾽Ζ4),, οδέξφιιδ 86 ἐογέμοθα ἑποθο, ραγνεγος 
ἀρο. γ2 ΝΊΡΒ. ἃ γ, Ῥτονυ. ΧΙΥ͂, 2: - Ὑ᾽άθ φαοᾷυο 8. ὑπο-- 
σκελίζομαι. εἰ ΌΝ ᾿ 

; ΣΚΟΛΟΝΣ, οὗὲέφιια, ἐογέμοδιδ, ἰἴ, ρόν»6γ 828, Ἀγανιεδι 
Ἐυνοὺς,, Βεϊίαὶ, Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 27. - ῃο, ἄμοορες. ἨοΞ. ΙΧ, το. 
“ταγὶς σκολιὰ, Ἰαηυδυ5 τοτίτοδιδ. Γοροχιπὶ ΦΡΡ, δὺὲ ροῖίυα 
υὐρὴ, ἐαφισιθ, 4μὸ ρέμα ἱπαίαϊδασ δέγεεπεμ, αἰ ὈΥΦΡΟΨῸ 
Ῥίυν, μεγνογδέέαίεα. 168. ΧΤῚ,Π, 1Χ6. - ὕη532 μαζὶ. Νέρ. ἐἶξε-- 
ἐογέμπι, Ῥτον. ΨῊΠ, 8,᾿ δγπιπι. Το, Ψ, χ5. - ἼῸ ρδιῖ. γδ- 
7νγαοέαγτιδ. δαῖτα. ὭΧΧΥΙΠΙ, 10. γενεὰ σχολιὰ, μαπεταῖῖο 

. Ὁγανα. - ΠΡ; βνγανιβ, 168. ΧΙ, 4. - ΝΣ ναϊαο ἐογέμο-- 
8μ8. 1ε6. ΧΧΥΠ7,1. ἐπὶ τὸν δράκοντα, ὅφιν σκολιὸν, βαρεῖ ἄτα- 
ΘΟΏΘΠ,, ϑβειρθηΐδηι ἐογένοδιωπι. αἰ ὩΣ, μεγνέγαμδ. Ὠδυαῖ. 
ΧΧΧΙ͂Ι, 5. γενεὰ σκολιὰ καὶ. διεσεραμμένη, ροθοταιΐο ρτανα 

᾿ Εἴ ρεγνοσβα. Οοπηξ, Αοὲ, 11, 40. Ῥτον. 11, 15. ὧν αἱ τρίβοα 
σκολιαὶ, φαοταπι δϑηι δα σωγνᾶδ. Ὑιάδ εὲ Ῥτον, ΧΧΙΠ, 6. -- 
ἔλθ ὅς, ρεγνεγζέαδ. Ῥτον. ΤΥ͂, χά, σκολιὸν στόμα, οδ ρμαγνδγϑεεῆ, 
- ἥϑεηῶ, μεγνεγϑῆο, ρογρνεγσίέαφ. Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 48. ἀνὴρ σκο- 
λιὸς, νἱἷν ρορρεγϑιδ. Οοπέ, Βοολαγέιοτ, Τότ, 11, ΟΡΡ. Ρ. ᾿φοά. 
οἵ αυλθ ἴηᾶθ τϑξοτὶ ΖβοζὝως δὰ ἴδο. 11,"»18. . 119, Ῥῖονς 
ΧΧΊΠΣ, 55. τὸ στόμα σου τότε λαλήσέν σκολεὰ, ο85 ταὺπέ απο 
ἸοᾳφυεῖυΣ Ρεγνδῆϑα. ϑ8Ρ. ΧΥῚ, 5. σκολιοὶ ὄφεις, δειρϑηῖδϑ ξον"- 
ἐμροὶ, Ὦ, 6. ν8] αυἱ ἰὴ 60 δυῃξϊ, αἱ ἰπεἰ]ΐδηϊ, νοὶ τϑ]δῖθ δᾶ ἱπᾶο-. 
λοι: βογρθιῃῖθδ αοίος!, ἑπδέαϊοσὲ, ἃ6 πὰ ροΞϊοτίοτο ποιΐομο 

᾿ ΨΙὰ, ]αοοδε απὲπι. ἴῃ Απελοὶ, Τ. Ψ1Π. Ρ. 61. Ηρεγοῖ. σκολοὺ,. 
σκαμβὰ, οὐκ ὀρϑὰ, ἄδικα, δυσχερῆ, ἐπικαμπὴῆ, ἄνεσα, δύσκολας͵ 

ΣΚΟΖΜΟΣ ΣΚΟΛΊΟῚΣ,. ρδγνογδια ρεγρεγσιδϑι ἢ559), 
πρρφαΐζῥδ. Ῥτον, ΧΧΙ, 8, ᾿ 
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ΣΧΟ.ΟῚΣ ᾿ΑΠΟΒΑΙΝΩ, Ῥόνγρογϑιι 8. ῥγάνιια σνασο, 
ερνη ΗΠ ΡΕ. δὸ ὍΣ, μδγρόγδιεπυ ζᾳοίο 8. ἀγρο οὲ ἀδοίατο. 
ἴον. ΣΧ, 50. Κμῖρ. θδμ: ργανιπι γπ6 σοπιργοῦαδίξ, 5ο, Τλϑυιδ8. 

ΣΚΟΔΙΟΣ ΠΟΡΕΥΟΜΑ4. μεννόγϑειθ ἀπιδιρίο. ὉΏ9 
ΝΡ. ρέγνέγδϑα αρο. Ῥτον. ΧΧΥ ΓΗ, 18, τ 

ΣΧΟ.ΜΟ᾽Ν ΤΊ, μεγνογδϑιπι φιεξά. Πῶσ, δρίοπάον. ΤΟ. 
ΤΥ, ιϑ,. ἘΡῚ δἴΐαπι ζίμὰσ. ργανίέαδ.͵ Ἰγοἀυχοτυδὲ δὺ ὑθη, ἐπδας 
πἶγε, ὑπᾶὰδ πὐ τῷ γοῖοδι δἰ ρηΐβοαῦτο ἑμδαπέαπι, δέμἐεξέαηι, ΘΕ 
εκ δάϊυποῖο ρ»γανεέαέ ᾿ ἑ 

ΣΚΟ.1ΟΣ ΦΟΡΈ Ὡ, μονρογϑιια ζξνο. Ῥτου, ΧΥ͂Ι͂, 262 
σχολιὸς φορεῖ. Τὰ ἰοχιτὰ μοῦ. αἰ 81} ρτὸ μἷ8 κατὰ τὸ ῥηεονιᾷρα 
εἰϊας. “αόρόνια τοῖαϊῖτ δὰ "9, ὕσὸ αυο δὴν Ἰερετίης. δε 
δῖο δὰ τιῶθπι οὔπθδ οσσδταηῖ ᾿πτεγρτοῖθθ Ὡδο νόγρπι νυνἱἀοτγμηῖ. 
Ναὶ γοσρα: ὁ μέντοι σκολιὺς ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ στόματε φορεῖ τὴν 
ἀπωλείαν, 4.86 ἐπ εἀϊι, ϑοείαπα ᾿πἰεῖο οομνμιδιῖθ 27. Ἰερυη» 
τον, δαῖτ ν6] βομβοϊΐοη γ6] 8] 1.5 ᾿αἰουργϑῖῖβ νογϑῖο ὉΪΠἸπιοζαι 
γοΙδοτΌ τα σΌΠΙΠ)8116 26. ὉΡὶ σκολεὺς ΠΘΡΌΓ. ὉῈΨ τεβροπᾶεϊ δὲ 
τεϊηπα μεσιϊποηῖ, δά ἘΠῚ8 “ὃν ΣΝ 2, ἑπομγναρέξ 86 Φρθγ" 
ἐππΦ 98 δ12Π2) 486 ψεγθα 4υοδὰ δοηδαμπι ΠΟῺ Σ8]6 ΘΧΡτθδδιῖ 
ἑσποῖιβ ἔπίδγρσεαβ. ὌΝ 

- ΣΚΟΜΙΟ ΤΗΣ, γρεγνογδίέαθ, ργανίξαθ. ὃν,.", ζαδέξαΐξεπε, 
Ἐχεοῖ. ΧΥΪ, δ. τῇ σκολιότητιε τῆς ψυχῆς σου, ΟὟ ργανξαίδηε,. 
ἴυδιι. [τὰ οηΐπι νοσρὰ ὨοΡγαῖοα Θχρ]οαπ δ 6886 σϑπδαδσζιηξ, 
- δρΡΡν» υἷατ. ἐογέμοδα. ϑὅγπιπι. Ῥβδᾶ]ιι. ΟΧΧΙΨ, 4. 5. δλο- 
Σιδεητας. - Ὀδηηω, 7π0. δὲ ΤΙΧΧ Τοτϑω. ΧΙ, 8. ΧΙ], 10. 
44. ῬΞ3. ἸΙΧΧΧ, το. σκολιύτητι. Ὗοχ Βοῦτσδϊοδ πιαῥέαπι, 

γγανἐέαέσην ποῖδῖ, Ατὰρ. ἢ ζὰ, πιαϊίεέα. 

ΣΚΟΜΜΩ͂Σ, ἐογξωοοδ, ἑπέογέθ, οδὲϊᾳ πιθϊδρ βοτῖοο τ 
Ῥγαρε, μεέγνογδθ, Ὗ3γ, εἰσέγαοίογ. ἸΘΙδια. 27. δ) Β. 1. 
δἀνοεθ δι! ἴος ϑυπιδμἀσπὶ εβῖ, οεἰαέογέδ, Κγαμαμδηεθγ.. 

ΣΚΟΙΔΟΨ οἱ ΣΟ ΔΨ, ραΐμε, ζέρπισι αοιέτπε, 81, 
εἶδα, ἴξ. σρέπα. "»Ὸ, δρέπα. Ἦοϑ. 11, 6. φράσσω τὴν ὁδὸν αὖ ᾿ 
τῆς ἐν σκόλοψε, ϑερῖο νίδπι δἷυο δρέπὲδ. Οἶοεθ, 78. ἐπ Ῥτορῆ,. 
σκόλοψεν, ορϑοῖς ξυλοις5 εἰς ἐπιβουλὴν κεκτημένοις. -ὀ ἈΠῸ, 
Ἰάδαι, ζει. ΧΧΥΠΙΠ, χ4. οὐκ ἔσονται ἔτε τῷ οἴπῳ Ισραὴζ 
ὁκόλωψ πικρίας, ποὰ οτυηϊ δι Ρ]λ» ἀοπιυὶ [5γ86] δρέπα ἀπια- 
γέεμαζηῖθ, Ὦ. δὲ ΠΟ δρῆυδ ἀρ 186τ86] ἀοαγδος αἰοΐογδ8 
οἵὝοέογιέ. «Αγδοπιέαον 5 νΡ. 111. ο. 53. ἄκανθαι καὶ σκόλοπες 
ὀδύνας σημαίνουσε διὰ τὸ ὀξὺ, καὶ ἐμποδισμὸν διὰ τὸ καϑεκτικὸν, 
«αδ' φρονείδας καὶ λύπας διὰ τὸ τραχύ. - ἘΠ5Ὸ Ῥὶυτ. 1άδπι. 
Νααι. ΧΧΧΊΙΙ, 55. σκύλοπες ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, ϑρίῃδθ 
οἶπ οσυ 8 νϑεῖσίδ, ἢ. 6. δἀπιοάμτ νονἱθ ποοοδειπές Ὑιάο. σ͵α5. - 
εἰξ Ῥλίέοὶ, 8. Ῥό χ1ο8. Ῥτοξαμῃῖϑ. α]185 ἄκανθαι οἵ σχύλοπες 80- 
Ἰοσξ οομΐυηρί. Ὑιάο Ζιῥοποτὶ Οὗδε. δὰ ἃ Οοτ. ΧΙΠ, 7. Ρ..167. 
Αρυὰ Σεεγολέωπει δοτι ἱτον σκόλωψ, δὲ ὀχρορίῖυγ ξύλον οξυμ- 
μέγον ἢ ἄκανϑα. Σχώλον αἰῖφΆ. θοάφιῃ δΕΩ8Ὁ ἀϊοϊτας. Ὑἱᾶο 1:- 

͵ 

4 
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ἔτα ἰπ σχώλον' ἐν ὀφθαλμοῖς. 81τ. ΧῚ Ι͂Τ, 45. παγεῖσα γίνεταο 
σκολόπων ἄκρα, σοι; ροϊαῖα Βυηΐξ.. οἴ ἈΡΕΣ ὅμαι σου 8, Κπεὶρ-. 
ἄμπι βείανονίέ, δι οὲ ἐωπφιεαπι αοιπιῖηα ἐγέδιείς. ΤἩεεγοῖ. ᾽σχύ-. “ 
λοπεὲς» ὀξέα ξύλα ὀρθα. [Ιάεπα: σκόλοπες, ὀρϑὰ καὶ ὑξέα ξυλα, 
'σταυρθὴ 5. χάρακες. ἈΌτδυ8 ἰάδαν: σκόλοψ » ξύλον ὄξεμον. 1,6ρ 6 
ὀξυμμένον » δὲ νί46 ᾿οεοεγολέωμπε ἱπ σκώλοψ. Οὐπῇ, οὲ ἰιμδέαέλε 
δὰ 1). μ΄, ν. 65. εἰ 4υδ6 ᾿Ἰηάδ «δέξοτιι ἀιάροίμα ἀδ ογμσ. 11. 
Ι. ο, ά. 

ΣΚΟ 'ΠΕΖΟΝ ει ΣΑ͂ σ ΠΕΖΟΣ, δοοριεῖμδ, Ρείγα ἐξοδεν:, 
οπιηΐπ 416 ἐοοιδ θα έιες, σα φωο οἰγοιεπιξασσηέξα οσμέξα ἐμδέγαγξ. 
Ῥομμιιπέ, ἃ ἀχκέπτομαι, οοπδέαεγο. ψὴς, πεοηιπερέμπν᾽ 86-- 
Ρωΐογαῖε, ᾳυοὰἂ Αἰπιολὲ Θκροπιῖ. ἀδ πΟΧῸ βῖνϑ οἰαέμῷ, φιαα 
ἀκ σορμέογιπι ἀγβέέμν, 2 Ἀερ. ΧΧΊΙΠΕ, 17. εἰ τὸ σκόπελον 
ἐκεῖνο, ὃ ἐγὰὶ ὁρῶ; φυδαηδπι ᾿είγα 1118 οχοαίϑδα, αυϑδηι 6ροὸ . 
νίάοο ἢ Τῃ 6ἀ. Οοπιρέ. Ἰορίτυτ τίς ὁ σκόπελος ἐκενος κ- τ. λο- 
1... Ογνεμς Μ5. Βγεπε. σκόπελος, ὑψηλὴ) πέτρα. ΤἨεογοῆ. σκό-- 
πελος, ὑψηλὸς τύπος, ἢ πέτρα, 1 ἀκρώρεια, ἀφ᾽ ἧς ἔστι σκοπεῖν τοὶ 
κύκλῳ ν' καὶ ἐξέχουσα εἰς θάλασσαν “πέτρα. ϑιέάα.. σκοπέλῳς. 
ὑψηλῷ τόπῳ. ϑίουϊ. δμῖοπι ἐπ μοῖγα 1118 ϑχϑαὶδα 2 Ἀθρ. 1. ὁ... ᾿ 
βορῃϊογιαν ογαῖ, ἰϊὰ ]188, εἴϊαπι ἴπ σπορὰ 6ὲ Ρεῖτίβ 6Χ- 
ο6818 Βερ:]ογᾶ ψοιοιίθυβ ξαΐρ86 ἔεδᾳυδης,ϑϑξηα,,. 6 88οτὶβ δζ 
Ῥτοῖδηϊθ τηοπυπηθμεῖβ οβίθῃάϊξ Ἐν αἰάμε Ἐπιδέσπι. 110. 1. Ὁ. 
450. ίάο οἱ 1.6, ΧΧΙΙ͂, 16. : 

ΣΚΟ ΠΕΥΣΙΣ, 8ροοιμαίΐο. ΒΧῸ Μικρλαῦ,, ΒΟΙΘΙ, 
Ῥιοργία. “1. Ἠος. Υ͂, 1. 1,66 1586 νιάοτΣ ΠΕΣ, υοά 
ἔοοιπι δὲ δροσιϊαπέμγ, δρϑομέαπι ποῖαϊ, ΚΤ μὰν. Φρδοιμζα ἑοῖς 
Οδείδζμμι ποο σόοοαΡυ]ο οἄτοὶ Ζλεδαμγμα διοερλαπέαπιδ, 

ΣΚΟΠΕΎΤΗ᾽ Σ, δρδοιείαξον.᾽ πΒς, δρδοιοίον. “φι. Ϊε8. 
ΤΙΟΥἹ, το... σκοπϑᾷχαί. Ἐάδηι 4υοαιο φοχ γ6] σχοπὸς, ἴεβῖθ 
Ἡϊογοπγπιο, ἴθ βοουῃα ἀφμέΐαε οἀϊτίοπθ οἹΐπι- Ἰοροδαῖαν 
Ἰδτθ. 11, 17. Ῥτὸ "ΊΨἘν,, γσριοέμα, ἀυδτι σοοθπὶ ἃ Ἴθν ἄς -. 
ἀυχι856 οϑμβοπᾶυϑ εβῖ. γ᾽ὰ δὰ Β..1. Μοηύ.. Ἐοτὶαβ86 άεο 
σοῦ σκοπευτῆς ἀδὺ8 δῖ, α4αυ͵ᾶ οο]}}5 80 νἷδι ὩΟΘΘΙΘ ᾿οἸξπι. 

ἢ οτοάδοθδῖον γορΐεθ 8. δαφέζίδοιδ. Ῥτδϑῖθτθα, ταόμθηῖα .220- " 
δεοξὶο δᾶ. ῬΑνγπίολ. .». 592.. δ556 Βαοίϊ, ἘρΡ. 79. ιάλ. δἕ 
Ἐϊαβῖδτμ, ρ1 810. 1679, 6. 
 ΣΚΟΠΕΎΩ,. ϑρεσμον, ἑπδμδοτ'ν, οὗδεννο, ὁβεοίο. ποῖος 

ἴὰγ 7οηΐοα ὕτὸ σχοπέων ἃ σκοπὸς, δ0ορι8, πιϑίά.. ὈΣ2Π ΗΙΡΒ. ἃ- 
Ἐ33,. ἑπέμοον, Ἰοῦ, ΧΧΧΙΧ, 9. - {τὰ ΝΙρὮ. ἃ 2Χχ5,.. δέος 
χοᾶ. ΧΧΧΊΙΠΙΙ, 8. - οὐ ῬΙ. ζίδγο. Ῥτου. Υ, δ1. ὯΡὶ σκο-. 
πεύειν 6680 γἱἀδέωτ χροέα ὀομΐοα. αα δοορεπι σοῥέποανὁ. - πεῖς 
ἘΔ] οἱ Ῥ:ἢ. 1 8δπὶ. ΤΥ, 15. Ῥτον., ΧΥ͂, 5. Οδειϊ. ἹΙ, ά.. 7πο. 
1ε6. ΧΧΙ͂, ὅ. - Β", Ῥᾶτξ.. ἔοθιι. ,Ῥεομέαπα, ὅγπεπι, ῬτοΥ.. 

ΧΧΧΙ, 47. σκοπεύξι. Ἠδεγεῖ. σκοπεύεεν ἰχνεύει,, ἐπιτηρεῖ. ὃ. 
ΣΚΟΠΕ’Ω , ϑρδοιμοῦ., ρμεγραπαῖο, δοπέοπιρζον, ἀὲδέοτνο 

46)" σογιδὲαζονο. Ὑη05. ἐθρο. ὅγπιπι, Ῥτον. ΧΙ, χ5. σκοπεῖ λόγους, 
δὶ νοὶ Ἰοαῖξ Π2Ό5, ἃ ταῦϊΐοο ϑγτίαδδα ἴωρῦ τ] ϑωο ὴ ἑἐπέμδο 
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μι 6δὲ, ἀδροαὶξ, νοὶ ρτο σχοπεῖ Ἰεροπᾶυτα δεὲ σκέπει, ἕσρὶέ, 
φαοά τϑοϊΐαβ νἱάδας » θζἔυϊ ΄φυοᾳυθ “οπέϊαμεοηϊο Ἰεροηάυαι 
νἱϑῦτα ἔτ. - ἜΠΕ, δρφοιέον, 7πο. Ῥι. Υ͂, 4. 4 μὴ. «Ϊ. 
Ἑσε, ΧΧΙ, 321. ἥπατι σκοπήσασϑαιν Βδραν δοπέσπιρίἀγί, 
Μδοο. ΙΥ͂, 5. τὸ δὲ συμφέρον κουνὴ κατ᾿ ἐδίαν παντὶ τῷ πλήθει 
σκοπῶν, ΟΟτατααπθτη Οἱ 18 ἔθη: ᾿απίνοσβδθ πιο εευ ἀϊη δ Ρτὶ- 
γαϊϊτι αὐ έρενιδεν". Ῥενγροικίδηι δ  διῖ: σοταπια πἰθυς οἰν ταιῖ8 οοπι- 
Βροϊ5 ἸΏΒΘΙΨΙΕΙδ, ϑοτζυπια 8 Οἴτδπι ρόγθπ8, δἠεαγοή. σκοπῶν, 
σχεπεύμενος ἐνθυμούμ ς. Βομο τα ϑέορλαρεβ ῥγτὸ εὐθυμρύ» 
μένος. εἰ 516. οἴ ἴδ π| ΓΑΕ Ὡν δὲ 278. Βνογπι. ϑιεααϑ : σκοπῶν, 

ἀντὲ τοῦ. ἀκριβῶς καὶ ἐπιμελῶς καταμερίζων, πέρ οὗ ἂν τὴν 
σκέψεν ποιῆ- 

ΣΚΟΠΙῊΝ, δπιδεναέΐο. ἘΔ5Σ ἷπῈ. 8 555, Ραγοιμιείστνζο. ΙΧΧ 
δες. ,,3,5. Ορέέοηῃ. 6Θεα. ΧΙΨΡ, 17, ἀπὸ τῆς σκοπῆς. 56ἃ ἰεβεη-- 
ἀππι κοπῆς, υὐ Βαρεπξ τοὶ υὶ 1ἰδτῖ, Σ᾽ χα δπεϑοθάφωϊδ τῆς 
γοοὶ χυπῆς δἀϊεοΐαπι ἐβῖ. Τάθη γαϊεὶ 46 Ἰοοο Ὦδυς. ΧΑΎΙΠ, 
45. 0Ὑ81 σχοπὴ 18 Θοά. «Ἅϊεκ. ἈΦΌτ. 12, σασϑιεδ., τοϑροπάει, 
56 γἱεἶοϑϑ ὕτὸ κοπὴ; αφαοὰ δι. ]. 1 οσποχοῖοπι παῖδ ἀπ 681, 
Ὡς] δἴδειι τ πιδ]ίμυϑ, ΓΧΧ 16 61886 ἢ33. π ΠῚ Ῥαϑτσῖ. Ῥαῃ, 
Ρίυτ. πιπεάγαξέ. πο. Νυμ, ΧΧΎΙ, 22. 

- ΣΚΟΠΙΑ͂Ι, σρεομῖα. ἜΚΌΝΝΝ ῬΙυγ. ΉΡῚ ἴε9. ΧΙ, 9. 
υδὲ γι ΝΜ δ ΩΣ γ6] εαχέγαπια ἔσγγαδ, ναὶ, οὐ Μϊολαοἰὲἑ ἷπ 
ἐμρρίεπι. Ῥ]οαλῖ, ἑπια ἐαγγαθ, λονίέκοη. γ᾽ δου. ΠΕΚῸ. - ΠΒ 
ἈΑΠεραΐ, 3. Ἡϊραῖ, ὨοτΘη ρτορέλαπι τῦ18. Ηοϑν, 1. 2. 
ἄγαδε σκοπιὰν 46 ἦρϑο ἐγασξι 1816] 6χῖς, ἐπ φιέόπι ρον ὅδε 

ὑγοδρίοέωπές Ἀδαάιάϊε ΘὨ ἐπὶ δίλμυο, ἐγαοέμδ., Οδδιθτατη Ἰερ6-». 

ΤᾺΣ ΠΕ ΔΩ. - ΠΏ, 4 Ῥατ. ΧΧ, “5. Τος. ΧΧΙ͂, 8. 7π0. 1 ϑαπι.. 
ΧΧΊΙ, 5. - ποϑ, ἐπιαρο, δ ΠΡ, δρδοιεῖον, ᾿αἀερέοίο. Νααι. 
ΧΧΧΉΙΙ, 53. δὶ σκοπιαὶ διιπξ ἰδδρα Φιοοῖσα, ἐπ φιέδιδ ἑάοζα 
ἐχροοίέα ἐγαπέ. “ἴφω, Ῥ5. 1|ΧΧΤΙ, η. -- Ἐπλϑος, δέρπια, πιδητώ- 
πιαπέα. ϑγπιπι. Τούθηι. ΧΧΧΙ, οι. γιά δὰ ἢ, 1. Μομε. Νυμκ 
ἔοτὶ8586 Ἰαρὶϊ ἘὩ Εν Ὁ ἃ δι» ορυσβἑξεῖν Ὑίάε 8. ἐπίσκοπος εὖ 
σχόπελον. - προς» ϑρδοια. ἴμο. 166. ΧΧΙ͂, 5. δῖτ. ΧΙ,, 6. ἡμέ-΄ 
ρα σκοπεᾶρ, (Ἰὲθ δροομίασ, μ. 6. ἰηϊογρσεῖθ Ἡγδρδοπηείθαγο Ρέοπα 

μα, εἶδα οἷαῃ, ᾿ 510 Β6Βγ. ΠΕΣ (]αβέτδι ἄστα ῬΘΥ ἃτδὉ. 

απο 467 67}12)7} ἀἰογζαφοαέιεπι » οἴαγεπι ἀεποταῖ) ἄς ἀΐθ ἀϊοϊταν, 
ν. Ο. Ἐχοά, ΧΧΥῚΤΙ, 20. ον. ΧΧΙΨ, 2. Ογοξέμφ Ἰεβότο ταᾶναϊξ. 
σχοπεάσει, ἴῃ Βοηθο ποῖ ταϑρῖβ ἀπθπὶ Ῥ6Ὶ ἀΐδην ΒΡεσοϊδίαγ," 
Ἰ. 6. Ψαγέξα αρίλαΐμν ᾿σορῥεἑαξίοηέδιιδ. Οἰοδδ. 2715. ἕπῃ ᾿ Ῥγορλ.. 

σκοπέρι ». ὁ ὑψηλὸς τόπος. Ἡδογοῖ. σκοπιαὶ, ἀκρώρειαε, υὑψηλοὲ 
τόποι. Οδόϊοτάμ νἱὰθ ἀθ Ὦδο νοῦθ Ἡεπιέον δμδέδπι δὰ τ 
Τ.1. ν. δά. 

ΣΧ ΟἼΤΑ : ἌΓΡΟΥ" , δρεομῖα ἀργὶ, Ἐπ χ ὙΠῸ. αβον 
Ὡς πὼ νοὶ εὐ διεύα ναι: ΧΧΠΙΙ, ιά, . ̓ ᾿ 
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ΣΚΟΠΟΙΣ, «σοορμε, πισία, ἴξ, δρεοιμζαίογ. ΕΡΕ 7πρ 
οέμϑ ργαεοοσσα. ΝαΏαι. Ε{Π|12. σκοποὺς, 4086 Ἰδοιΐο εχ συκᾶς 
᾿σοιηροπάϊΐοδε δογρίο οτᾶ 6686 νἱἀδίυν Οαρρεοζίο ἴῃ ποξέ. ογἱεέ, 
δὰ Β. }. Ρ. 102. Αἰΐᾳυῖΐδ ἴῃ πιδερὶπο 8 νοοοπὶ συκᾶς ποϊδλνοτει 
“καρποὺς » οἴ πιοπετοῖ, Βδδο νοΌδπν Βίο. ᾿π: 611 ρ 6 πάδωι 6586 ἂἀθ 
ἀτθοτΐδ 1118 ἔγυοῖα, ποῖ ἀ6 ἴρ88 ΔΙΡΟΣΘ: δ ρου 88 1 ταγίδ 

“κ᾿ 

ρος δ - ς-. 

Ῥίο συκᾶς “δυθδιϊαἱξ χαρποὺς, α]ῖυ5 ᾿προτίεῖοσ δάδυο οχ . 
Ὀϊτοαυο σοι ρθηάϊο86 βοσῖρῖο σκᾶς εἴ κῤπους ἔοοϊξ σκοπούς. “- 
πο, πιεέα. 10}. ΧΥῚ, 15. ΤΒτδα, ΠῚ, 12. “4ε. 1 88. ΧΧ,, 
0. εἰς τὸν σκοπὸν, ἘΠῚ νἱὰ, οπε, Οοπέ, 86. Υ͂, 15. 21. - 
ΒΓ μάτι, ΡῚΒ. 1685. ΧΧῚ, 6, Μίάο εἰ 81:. ΧΧΧΥ͂Ι;, "8. - 
ΟΣ, Ρπν δρασιέαξίο,. αφρδοέμεδ, ΤὯθΥ ταθῖοΥ αιΐδτῃ οἷτβ οὖ-. 
ἑσοέμπι, ϑρδοῖθδ, ὕογπια, ἥἄρωγα, ἐπιαρο. Τιον. ΧΧΥ͂Ι, .... 
λίθον σκοπὸν, Ἰαρίἀδπι δροου]αΐοτοπι, Ὦ. 6. ζαρέάεπι ρεζολγεπ 
δὲ ρέοέιπι, Ὦ. 6. ερίοπι ἐαρέάδαπι. Νατι σκοπὸς δἀϊοοξίνα ρο- 
χΪΤΌΥ Ῥτὸ 60, 4μοαΐ νἑασπέ φΦέ ϑρδοέαπέε οπιηθα, ἐξα μὲ ζδγε εἰ! 
φατορίωπι. ιάο δὰ Ὦ. }, ϑρόποενμπι ἀ6- ἰεψ. εδν. τὲς. 110. 1]. 

ΠῚ ᾧν͵ 22. 86οῖ. 5. Ρ. 458, ἐ64υ. Ζδν. Ογγε ὲ 275. Βγέπα. σκοπὸν, 
’ Ψ τύπον, ᾧ πάντερ στοιχοῦσε καὶ ἀκολουϑοῦσεν. ϑῖο οἴίδπι δρυά 

ει ϑϑμέηαπι, τιϑὶ οὐψῇ νοχ πάντες δρυὰ 1]1ὰπ|ὶ ἀδεεῖς, “ογοῖ. 
σκοπὸς, τύπος. γιά. αυοᾳυθ ΤΑ. Οαἷοό ἴῃ ποῖϊ. δὰ 7απιδίϊολο 
Ῥ. 239. -- [0 Σ, πιοπεπισπέα. Αἴφι. Τοτοιι. ΧΧΧΙΊ, 21. - πϑν 

ὩΣ ἐπ: ᾿ τῷ - 

....- 

Ῥασι. Ια], σρεομίαξον. ἃ 8, ΧΙΥ͂, 16. 2 ϑαπι. ΧΤΙΙ, 84. ᾿ 
ι ΧΥΊΗ,, 54. Βῆοο. ΙΧ, 10. πὸ.ϊ δὰ σχοπὸν Βαλγάξέιδ οαδαιάϊι 

καρπὸν, ζγμοέωπει ορτεσέωπι Ὑιὰδ Βαρτα 8. ὩΣ. «41γαδε ἀό 
φυδέοοδ ροηπογιεῖν ἰπτ6] οχὶτ, Α]}},) δε πίμιϊβ σοδοῖα δὲ ἀγραῖθ, 
δῖα : βουϑ ῥτγδδιιδῖασα οδὲ 4υδδὶ ΣρΘΟΌ]ΔΙΥΙΧ, δἰ ἔοτῖο σϑηϊδῖ; 

ἀν 

401 1ρβϑη ἀδοδοσρδῖ. Οοῃΐος αυοαι 6, δ ρΓα 86 3 }}53 ποῖδίδ.:Ὦ. 
ὅγπιπι. δὲ ΤΑδοά. ἴεε. 1.11, 8, τῶν σκοπῶν σου. ϑξάϊαϑ: σκοπὸς, 
«“ατασκοπὸς τις καὶ ἔφορος, καὶ ἀποσκοπῶν τὰ πόῤῥω. Ὑἱὰθ 
δραημοπιἐ Οδεενν. ἐπ Οαἰδέπιαολ.. Ρ. 567. 

᾿ΣΚΟΡΑΚΙΣΙΜΟΙΣ, οοπδωπιοίέοσα τορισίο, χια αἰέᾳμοι ὦ 

αα οογνος αἀπιαπααπιμδ,, δὲ ἐπ πιαέαπι ογέοσπι αδίγο ἐμεϑεπμμ, 
γοξεοείο, ἃ σκορακίζω, ᾳοα δοουπάυπι δἰεογολέωπι ποῖαξ σα 6075 
νον δὲ ἐπι, ἀδδορέμπο ἀπιαπάαγο. ϑῖ:. ΧΙ, 25. (αἰσχύνεσθε) ἀπὸ 
σκορακισμοῦ λήψεως καὶ δύσεωςν Ῥῃάεδὶ νο8 ΟΡ γοριζεζοπέπι 
ἄκδιϊ οὲ δορερεὶ, δυξ ροιΐβ: ἡγαμαμέεπέέαπι ἐπ δοοὶρέσπαο δὲ 
ἀαπάο. Ἡδεγοῖ. σκορακισμὸς, χλευασμὸς, ἀπάτη, ὕβρις» φαν 
λιαμὸς , ἀποδοκιμασία. Ὑιᾶδ. δΒαρτα ἀποσωνορακισμὸς, 6ὲ οο8[- 
Βοολαγέιιπι Ἡέογος, Ῥ. ΤΊ. 110. ΤΊ. ο. 10. ῬΡ. 200. 202. , 

ἌΣΚΟΙ'ῬΔΌΟΝ, αἴένεπι, Ῥτο σκόροδον ρῬοοῖδθ εἰ ρτοβαΐοῖ 
τϑοσῃϊίοσθθ. ἔϑϑῶ, ἰάδῃ. Νααι, ΧΙ, 5. 5660. οαὐ. Ζ αἱ. Υἱά. 
ϑέωγκ. ἀο ἀαϊ. αοοαά, Ρ. τοί. δο ᾿επιδέογδιεδέμπι, δὰ «Ἵγἱεέορῆ» 

Ῥ.Ζωΐ. νυ. 717. Ῥ. 240. δὲ 2 Κ οὐ, 760. Ῥλὲέέξοχομ, Οἰοφε. σκύρ» 

ὅον 4 οαἰέωπι. 

ΣΚΟΡΖ΄ 4, Ὑιδο Αἰ1δὲ σκωρία. 
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ΣΧΟῬΡΟΖΔΌΝ, αἰδέμπι. ξοτώ, ἰἄδῃ. ΝυΩ. ΧΙ, δ. καὶ εὰ 
φύμμυα καὶ τὰ σκόροδα, οἴ οερε εἰ αἰέα. ϑδὶοίκρομμνα εἴ σκό- 
ρα οοδυπραπεων Φεγοάοίο Ἰὲν. 11, Ῥ. 166. 6ὲ πιϑιοταπίυσ 
ΘρΓ118 πὰ Αοργρίο ἀαῖα. γιὰ6 ΠαρλοίἑΓ ἀπποέαξέ. ἐς δοάεπι 
οἱ ἥμπι. 1. ο- Ὁ. 15. ᾿ 

ΣΚΟΡΙΙ 41ΟΝ, Ῥανγνιϑ δοογρίο, τπαολέηαο δοίέοαθ ρ6.- 
πῃ (ηυοά Οασοαν οἰΐαπι Βοὶϊ. Οαἰί, 1, 45. δοογρίοησηι 
ἐρρεϊ δε δῖο ἀϊοῖαπι, φυοπΐδηι δουϊδαπι ἀδδιροσς δδρδῖ δγα- 
θα, Ὠεβοτῖδῖς 1} υ Κεροείμα 1,10. ΤΥ. υ. 12.), σμα Φαρίξέαο 
πἰρριίμσ. ἃ Νίδοο. ΥἹ.,᾽ δ). σκοσπίδια εἰς τὸ βαλλεσϑαε βέλη, 
κοτρίοπδϑ δὰ τὐϊτέοηἀδ5 δαρὶῖῖο8. Οοπξ, ποῖδῖα ἢν. σκορπίος, 
20 τοίξωπι αὰ ῶασοαῦ. 1.1. - ' 

ΣΚΟΡΙΠΙ ΖΦ), ἐραγρο, αἷδρογρο, αἰδδέρο. γὙ58: ἨΙΡΒ. 8 
ΒΘ, ἰάθπι. 2 88. ΧΧΙ͂Ϊ, 15. Ρ8. ΧΥ͂Ι, 16. ΟΧΙΠΙ, γ. 
ὅγπα, Ηρ. 1Π|, χά. -- Ὧν, Ῥγεπιο ον. ΧΧΧΙΧ, .6. 1,656. 
ταὶ ἢ}, - πὴτ. ΝΑ]. 11, ὅ. -ἰ 81, ἑπωπάαΐξο. ἨδὈ. ΠῚ, 9. 
ἰραρς ἘΞ} ἃ ΠΣ, ΘρΩρβαγ8, Οὐθρθῦρογδ. - Ὁ Ῥ]ῸΥ. 
πα οοϑίδφίδα, δἰάονα, σοπδέείξαέέοπεα. ὅγπιπι, ΤοὉ. ΧΧΧΥ͂ΠΙ, 
ὅ.. σκορπισ ϑέντα. Ιρὶϊ Ὁ, ὑὲ 11 86η. Ῥγλαΐ ἃ ᾿λ1, δραγ.- 
ἔσε, ἀἰδεὶρατγδ, δὰ ὨΙγῸ, ᾽ς 818 ρατῖ, Ηορὶν. δὺ δα θπι γδάῖοθ. 
“ΟὉ, ἀὐμπαο πιο. Ὑπδοά, αι θαι. ΧΧΧ, 16. ἐσπορπισμένου 
ΜῸ ὈΘΌΣ, αυοᾶ νυ]ρὸ πρδὶϑ εἰ σϑριβηδηὶθ 56116 οσϑιϊοη δ 
τατον γοἰξοέξ, ΤΟ ΧΧ διακεχυμένοι. - 2, ρμδν. Ζϑοϊ. ΧΙ, γχ6. 
5) ὃ... ποῖδε ονσπι ἧπο ἐ οδογγαπέοσπι, ὃχ δ᾽ ρῸΪβοδίλοΣ 9 

τὰ, ὅτ. ϑόὸ., ἅμο σὲ ἐδίμο ἐγγανίέ, οδογγανέέ. -- Ὑ18 ῬΙΒ. 

᾿ ΟΧῚ, 8. 44. ϑγπεν. Τλοοῦ. Ῥτον. ΧΙ, 25. σκορπίζονεες, 
ἰγρίμαν ἀἰδεγέδιεσπέαε, δοποοί, Αἴσω. ὅγπιπι. ῬΒ. ΟΧΙ,, 7. ἐσκορ- 
χίσθη. - Ἴλ5, δόραγο. ΝοΒδα, ΤΥ, γ0. 1 Μαοο. ΙΥ͂, 4, 00]]. 
ἀγισπιογο 11}. 1. ο. 68. Ρ. 49. συνάγει τοὺς ἐσκορπισμένους τὸ 
θήγανον. ΤΡ. ΧΙ, δ. ρτο σκορπισϑῆτε τεροποπάυ δεῖ σχορ- 
ποϑώμεν, 418 Ρταοοοάϊε ἡμᾶς, 

ΣΑΟΡΙΠΌΣ, ϑοογρίο, φοογρέμδ, ἰίοα βαρτὲ σόημδ᾿ 
δοογρίοηδδ ἐμϑέαν ρμτρογιζθ. ΔῸΣ, δοογρέο. ὭὍραι, ΥΠΠ|, 156. 
οὐ ὄφις ϑάκνων καὶ σχορπίος, δῦ ΒεΥρΡΘῺ8 πιοτάθῃβ δὲ δοοσρίο. 
Ἀορ. ΧΙΙ, χι. 1ά. 4 Ῥασ. Χ, 11. 14. παἰίδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορ- 
πίοις, σαβεῖσθθο νοβ ϑοοτρίοπίβιυβ. Οοδδ. ἴα 118. 4, ορ. σκορ- 
πίοι ἢ σκορπέδια. καῦτα εἴδη εἰσὶν ὅπλων πολεμικῶν. ΑἸ186 
ρθη 8 6 Ὀ6]]1σ88 τὰ νοοδηζυσ, αυΐθο8 βαρίτῖδ6 πιϊτοθαπίοσ. 
40 Βοολαγεὶ Ἡΐδν. Ῥ. 11.115. 1 ο.. 29. Ῥ. 645. Ογοίξιρπε δᾶ. 
ἸΝδλοο, ΥἹ, 51. εἰ ὐϊλοενγώπι Ὠὲαρ. Α“εαά. Ρ. τθ8. ὁδ64ᾳυ. 864 
ἰοοεὶς Ἀδρρ. οὲ Ῥαγαὶῖρ. σἰζαιῖβ μετ σκορπίους πε4:6 δημιδ, πο 
πὸ Ὡδοδιη δ θ6} 1 1686, 664 “αροίδα μοι ἐπ γεούπη δϑοογρέος 
πὸπὶ αοιμεαξα, ξοτθΔῸ ὁχ Ρ]δοῖα σκορπίος, πόρα ζβϊπ|}}} δοου- 
Ῥιστλ ΟΣ Ὡι111} δὰ δῖ ἐσϊπτῃ), ἀ6δ 4υὰ Τσδορδγαδέμα Η, Ῥ, Ἰ1Ὀ, 
Ἧ]. ο. ας Ρ. χ18. δὲ ἢ. ΤΧ. 6: 14. Ρ. 686., ἐπεε!εροιᾶα βππξ, 
(ρῃξ, δοολαγέωπι ἈΡ, οἷξ, ρ. 644. ἘΖοοΒ, 11, 6. 

φ 



͵ 

Ὁ. ΣΚΟΡΠΙΣΜΟῖΙ͂Σ --- ΣΚΟΤΕΝΟ,ῖΣ' 

᾿ ΣΚΟΡΠΙΣΜΟΙΣ, αἰαδίραξϊο. ὉΜΚΊΒΏ., αἰἐδρενϑέοησεσ. (4: 
ϑγπιπι. Τ δοα, Ἰοτοιι. ΧΧΥ͂, 54, 

ΣΧΟΤΆ Ζ22, ἐσπεῦνας οὐμπαᾶο, οὔδομγο, οδέεποδναξωσ, 
οὔδοιγμδ διεπι. ὙΠ ΗΠΡΒ. αἐγαέμπι γδασο. ἘΦ ΘΟἢ. ΧΧΧΙ, 15. 

ο - σα, ΟΟΒ6]. ΧΙ], 5. ΤΏγθη. ΤΥ, ὃ. Υ͂, 17. «41. Ῥβα]α, ΟἹΥ͂," 
27. ἐσκότασεν. -- ἸΌΞ, ορεγέο, ἔόσο. “4. ὅγπιπι. Ἐχοᾷ. Χ, 15. 
ἐσκοτάσϑη. ΝῖΔ16 τὶ βαθεῖ δεὸ νϑγβῖο: ἢϑπι σ᾽ χιμέϊα, οοτῖθ 
ῬΙῸ τοογα 880, βογίθεταε ἀθρυϊβ8εῖ ἐσχύτασε. ϑυῶξ δαΐδπι ῃδ6ο 
σεῖρθα, υὖ ΠΗ σδγε ϑϑἰπιπι 65, ἱπόρῖο Ιοσο ροβίϊα, 8ὸ 
Ῥετιίποηϊ δά ἡύπο, οὐδομγαία δὲ, ἴῃ Βθητι δῖ θα. - 2», ἄεπδα 
πιδοα, ὐρποίξαδ. ἤδμο “ποογεὶ 7π4:..2 ϑᾶα. ΧΧΙΠΙ, ά, σκοτάσει. 
Τιεροταιῖ νϑγρωπι 3, δὰϊ Π5»., οδέοποῦν αγέ. 

ἘΣΚΟΊΤΑΣΙΚΜΟΣΣ, οαϊὲρο. ἩτΘ, ἐοσμδ οὗδοιγιεδ. ϑγγηγης 
Ῥε. ΤΤΧΧΧΎΠΙ, 19. (ἐποίησας) τοὺς γνωστούς μού σκοτασμὸν, 
ξεοιδιὶ ποϊοβ π|608 οδέοπεδγαίίοπεπι, Ὦ. 6. ααἰΐέι ργολἐδιι δίς, 

, τοπιορίδέξ ἃ πιθ, πἴ ἰᾶται ϑγγωϑ ἰτϑηϑῖο}, Ετρο σκητασμὸς Ρετ 
χποϊοηγπῖαπι ἢ. 1. δίόπι ποῖδῖ, φιΐ ἑαίεέ αο 86 αδεοοησέξ. Εἴ͵6.- 
τοπγῶϑ 6 ϑγπιπιασῆο νοτιϊξ: δὲ πιοίοϑ πίθος αὖοξμζδ, Νοπ- 
ΔᾺΠ1 Βῖο ]ορβοτθ πδ]ιηὶ ΠΌΤ ἃ ἩΏΠΠ, χόπιονοῦσ, αὐίξε ἀγοεγ. 
- "νῦνχ, οἰαμαϊοαξίο. Αφω. Ῥε., ΧΧΧΤΥ͂, χ5. ϑεὰ νέτα ]Ἰθοῖῖο 
ετῖξ σκασμὸς, πἰδὶ σκοτασμὸς 6β8ῖ 41108 ᾿πίογρτοιϊ5, απΐ σκο-- 
τασμὸν ἰὰ ποῖΐοῃδ τε ΔρΡΒοτῖοα ἐηζογίμπίξ δοοορίς, φθᾶπι Π8- 

᾿ς Β6κ ἢ, 1. νῦν, Ἐμδῖβ, 1, 1. σκοτασμοῦ 860. Ογίμεπ, 10. ΧΙ, ὃ. 
ἰγπιοΐ, 22. θ09, 17. σκοτασμὸν τῶν ὑφϑαλμῶν. 

ΣΚΟΤΕΙ᾿ 4 ̓ ΕΣΊΎ 7), ἐσποῦταο δωπέ. τι, Μίοδ, ΠΙ, 6. 
σκοτέία ἔσταν ὑμῖν δἰς μαντείας, ἴδΏθταΘ νο8 Ορρσὶπιθπῖρσορῖες 
ἀδῖα8 αἰ ν παι! οὨ68 ναϑῖταβ, ' . 

ΣΚΟΤΈΙΝΟΥΝΣ, ἐεπεδγοδιιδ, ἐδηιούτζοοδιι8, οὗ ϑοιεγι8. ἜΡΙΝ 
. ραϊέρο. Ῥτον. ΤΡ, 10. - Ἰνώπ ΗἸΡΒ. οδέοεπεδγο. ϑγπιπι, ἂο 
πο. ἰοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 2. υδὲ] σκοτεινὸς δυγλῖας πηϑίδροτῖοα ἀ6 
40, φιμὲ ἑπνοὶνἐξ δεπίθηξίᾳϑ σμα8, μὲ χιοη ζαοίΐο οσαρὲ ἀο ἐπ-- 

οξοίίορὲὶ ροέδδέ, 5. ἐπιρεγνθοίραδέξῥἐβ δέ, - ῶπι, ἐοπεῦταφ. ΤΟΡ. 
Χ, 21. ΧΥ͂, 25. 166. ΧΙ Υ͂, ὅ. 19. - πϑῦύπ, 1άδπι. Οεοπ. ΧΥ͂, 
12. Ρε. ΧΥ͂ΙΙ, 15. «- ἡωπο, Ρ5. ΟΧΧΧΥῚΙ, 6. ΟΧΙΙΙ, 4. ἐν 
σκοτεινοῖς. Ζοπαγαᾶδ 7.5“. γὐδ. ἐν σκοτεινοῖς» ἐν ἀποχρύφοις. 
ἜΒτοη. Π|Ι,5. - "ΝΏΣΩΌΣ, αὐδέγωδα, πογϑδίογία. Ὁ δη. 11, 2. 
δες. Οοά. Ολὲέδ. Ἰλεοά, τὰ ἀπόκρυφα. - 3, ογοριεδοιμιε;. 
Ιεόταα, ΧΠΠ, 16. ὄρη σκοτεινοὶ, τιοτῖο8 ἐμοὶ οὐοϊσηξες, σὲ ἐδη δα 
ὄγαδ Μαοϊενιέδδ. -- ἼΒ'», οἶνμδ. ἃ 66. Υ͂, 24. Ἑοτῖδ Ἰοροσθαξ 
ὉΒ᾽. - ΠΏ», οὖδομγίξαδ) σαΐδρο πιαχέπια. οῦν. 754. ἸοΌ. Χ, 
42. σκοτεινή. “ ἤ25, Ῥλίερα, ἸΟΙΘῺ Ρτο 0116. 441. ΘΠ. 
460. οοἀ, χ50. 2Ζοὖπι. φάσγα τῆς σκοτινῆς, ὶ. σχοτεινῆς. 205 ποῖδς 
αἰξιεπι 6646. ἸΝΙοτξοα 4111 διιΐδαι δ ἔστ τἸδη  Ό 18 τιλαῖπ6 ἦτ 
γοσίΐος ἴδοῖΐ. - γυὐ, πιργδ. «Αἴ, ΤΣ Χ φ6ο. Οοπερέ, Τοῦ. ΧΧΙ͂Υ͂, 
11. ἐν σκοτεινοῖς. Ἰδάπχοτυμπί ἃ Ὑ, ἃ. “μ""» ἴῃ Οοπίυρ. 
ΤΥ. οσοιίδμδ Γμὲξέ. 

᾿ 
ἡ 

4: 

Ὡριἶ . . β΄ 

-- " 4} .ξ 

᾿ -. 

ὡδὶ “πα - -- οὐδ τρ ὑρωις, - 



β “᾽ς ΣΚΟΤΈΙΝΟΙΣ -- ΟΣΚΟΊΤΟΣ ες θὲ 

"Σκο ΤΕΙΝΗΝ ΚΑ ᾿ ΓΝΟΦΕῈΡ Α΄. λον, ππιδνα πιορέΐφ; 
ἢ. 6. δ6πϑὲθεέπιας ἐεποῦγαε. Τοῦ. Χ, 21. : 

ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ͂Σ ΛΟΊΟΣ, οὔ δομνιμα ΔΔΡΠΊΟ, ΧΟ, ἐπέξγου 
Ῥνείαίϊο, Ὑ6]1 ροῖϊλῃς5 ἀϊοιδγέωπε ἐπέσγρνϑέαίέοπϑ ἐπάϊφοπ8. ᾿ 
Ῥιον. 1, 6. 
ΣΚΟ ΤΕΙ͂ΝΟ' ΤΕΡΟΣ. ἤθη, ἘΞ ϑγπιπει. ΤἈτδα, ΙΥ͂, 

ἃ, σκοτεενύτερον ἀσβόλης. ΚΑ, 
᾿ ΣΚΟΊΜΠ 4, ι. .4. οἰότεα, ἐσποῦγαδ. ΒΜ, ἴδοι, ΙοὉ. 

ΧΧΥΗ͂Ι, ὅ. - ἤρδὺ, ορεγἐπιδπέμπι, «Ἵἴφι. “ΤΑδού, 165. ΧΧΥ͂, 7. 
ΣΚΌΤΙ 'ΖΩ, ἷ. ᾳ. σκοταζω, ἐσποῦγαν οὔωπάο, οὔδομγο. 

τόσ, τάδ. ἴον. ΠῚ, 9. Ῥ6. ΤΧΥΤΗ, 38, ΟΟΒ6]. ΧΙ], 2. 
3, οαἶέρο. «φῶ. Τλεϑῷ, 168. ΧΙ Π, 4, οὐ σκοτίσξε. -- ὭΠῈ, 
ιὐμῦγαδ. Ῥδ. 1 ΧΧΊΠΠ, 21. πδὶ ἐσχρτεσμένον τῆς γῆς» οὔφομγὲ 
ἐεγγαθ, Βηῖ: μὲ ἐπι οὐεοιτ δ᾽ ἐεγγὲβ λαῤίέεᾳδαπε, Οβαϊααεὶ, -- 
"δ, ζγαπρο. Ἰοτένι, ὙΠ, 41. δε ἐσκοτώθην͵ αὐ Ροῖϊῃδ [δὲ 
δὰ 64. "1 τοξεγομάυπι ν᾽ ἀοζατ. ; 

" δ. ΣΚΟΤΟΙΙΗΙ ΝῊ, πρὶ ἐϊωπὲδ, φμαπαο ἔμπα ποι ἡωοεξ, ᾿ 
ἡεησάγοδα πολ. ἢ Ἴδε) πλργδαο ἐσηεὺγοδίέαἐεδ. δγπιπι. 
Ριονυ. ΧΧ., 20. - ΒΝ, ᾿ερηοῦγαδ. Ρε. Χ, 5. “4. Ῥρ. ΧΟ, 6. 
- ση. ϑγπηπη. Ῥτγον. ΧΧ, 10. ἐν σκοτρμᾷνῃ.. ἢ.» οΥδριιδοιν: 
ἐμπι ἐατη πεαέμξίπειχη ᾿ρᾶπι ψαλραγεξημόπε, «Αἤ τ, Δ ὅδ: ΧΧΧ, 10, 
ΕΣ σχοτομήνης» ἰσεγοΐ,, σκοτομήνη, ἤαρεῖο ( ϑορίηφ. λερίξ 
βαϑεῖα) νυξ, ἢ ἀσέλῃγος. 1 4χ. Ογνμ 2,46. Βγεπι, σκοτομήγῃ, 
ῇ “σέληνος καὶ ἀφώτκεστος νυξ. Ἰάρια; σκητομήνη » σκοτώσα σ8" 
λήνη. Ῥλέξοχορ. Οἰοβ8. σκοτομήνη, ἐἰμη δ.. 

ΣΚΟΤΟΜΕΗΝΙ΄ 4, ἰάδθαν. γυ,. πέργδαιο. ὅϑγχιην. Ῥτον: 
ΧΧ, 20. -- Ὁ, ἐσηδόγαες “ἴφμ. ΤοΌ. 1Π|, 6. εογολ. σχοτομηρ, 
νία, σκότος ἘΡΡ ΚΆΘ 

ΟΣΚΟΊΊΟΣ. ἐοπεῦναν, οαἶᾳο, ΗΝ γϑὲ αρίνεγϑασ, ᾿φἀϊαπιΐς 
ἐαέδα , α͵ῥιοέέοπεδ, ἐνμονέξιδ, ἐχκῥέξιπι, ΠΊΟΓΒῳ. ὉΒ. 10}. 111, 
6. Ρε. ΧΟ, 6. 1.86. ΧΧΊΧ, 18, οἱ ἐν τῷ σκότει, 801], ὄντϑς, 4ειξ 
διιηὲ ΣΏ ἐδιιθῦτέε, Δ, ὁ, ἐπ ἑρπογαμημέζᾳ. ταγϑαπεα. 1,6. ὀγεῖμς 
3225. Βιτεπι. ἐν σκότει, ἐν ἀγγωσέᾳ. διξάαδει σκύτος παρὰ τῇ βείᾳ 
γραφῇ ποτὲ μὲν ῆ ἄγνοια, ποτὲ δὲ αἱ συμ αἰ. καὶ φῶς ἀσαυτωὼ 
ἡ γνῶσις, καὶ ἡ τῶν κακῶν ἀπαλλαγή. -- πε. δι, ΧΧΎΥΧΙΙ͂, 
49. [ε8. 1001Π], 10, 8ορῇ.1, 16. - ἤμίῃ» σοσρῃ πα. Ιοἢ. ΧΥ͂ΤΙΙ, 
6. - υπι, ποθ, Οεη. 1], 2.4. 5. ὃ. Ῥώ. ΧΥΤΙ, δι. Δὰ αυδηῃ 
Ἰοοπι τοϑΡὶ οἱθῃ8 διμίφαο τ, σκύτος, αἱ θλάέφεις,. φῶς δὲ ἡ τούῴτων 
ἀπαλλαγή. “1υϑίδ' φωτιεῖς, τὸ σκότος μου. ἴίαθο δια ε836 ὁπ 
Τλεοάονοίο ἀμδοῖαι Κίρζογμδ. Ὑιάδ ο: Ρα. ΟΧΙ, 4. [ε5.. ΧΙΥ͂Π, 
5. ΤΙΣ, 9. ΤΒσθη. 1ΠΠ|,.., Ῥβ. ΟΥΙ, το. κρϑῃμένους ἐν σκύτει 
καὶ σκιᾷ ϑανατοὺ, ὁϑἀφηΐσο. ἡ τὰ ἀϑηιβἰ ββέτηϊε ἰϑπρυτῖδ. ΑἸῖο βθη81} 
Ῥίπηάατο Οἶγπιρ. Οἀ. α΄. ν. 151. ἀϊολευχ ἐν σκότει καθήμενος, 80. .. 
ἐν ἀκινησίᾳ καὶ ἀκλεΐᾳ καϑεσκοὺς, ἰᾺ ἐογροτα δὲ ἐρποὀῥῥῥέαἐα ὀο- 
Βιϊζυῖυβ, ὧἱ ἐχροπῖξ ϑολοίἑατέοα. Ναθαμ. 1, ὕ. εοὺς ἐχϑροὺς 
αὐτοῦ διώξεταε᾽ σκότος, ἰηϊπιοοδ δἰιι8 ραδεβοηιθίις ἐπέθυ δέχ. 
εεγοῖῆ. σκότος, ὄλεθρος, ὠῳμώὼ ΡῬιονυ. ΧΧ, 20. αἱ κόραι τῶν 

-- 



« 

᾿ 

62 ΣΚΟΧῸΣ -- ΣΔΟΤΟ 

ὑᾳϑαλμὼν αὐτοῦ ὄψονται σκύτος; 1 6108 ΟΟυ]15 Θγαχῖ [ΟΏΘΡΌτΔ6. 
1.6 δἰ! ἔοσαι:] γὰρ οοΥτίπι, ἐλεπῦν, δεδορκὼς σκότον, νὶᾷἄθ 
Σαϊεξεναν. αὰ Ἐμγίρ. Ῥϑοοη. Ῥ. 136. - ποῖ ὉΠ], 4. ΤΙ, 
2. - ἄξυπ, Ῥε. 1 ΧΧΧΙ͂, δ. 1ε6. ὙΠ, 22. 1,,.10. - πυστι, 
οὐἐἑξραεῖο, 2 ϑατα. ΧΧΊΙ, χ2. Ἐσοτῖθ ἱεροταπε ϑῶπ, αἱ 6δὲ Ἷπ 
ἴοοο ῬΆ.8116]ο Ῥε. ΧΥ͂ΗΠ, 1.2. Οὐυτάδπι ἴδιο πυ ἢ ἀϊοΐαπι γος. . 
Ἰυπε ρτὸ ππὰ, πέσγεαο, - 5, να. Ἰοτοαι, 1,ἵ, 52. Ὁθὶ Ῥτὸ 
σκύτος Ἰερεπάμπι σκεῦος. - ἩσΠΌ. 1686. ΧΧΙ͂Χ, χ5. ΧΙ, 16. 
- ὩΣ ΌΘ., οσομίέα ἔοδα. “Ἵ4ε. ἴογει. ΧΙΠΙ, 17. - ἢ...) ογδ- 
Ῥωδομέμπι, ἃ Ἄσδρ. ΤΙ, 5. γ. ον. ΧΧΊΙΨΥ͂, 15. Ῥγον. ὙΠ], 9. 
«4. ΤἸλεοά. [ε6. ΧΧΙ, 4, - ὩΡ, πμδδσ,, ποδιῖα. Ἐποᾶ. χίν 
20. 10». ΧΧΧΥΙ, 15. 7:0. ον. ΧΧΥ͂Ι, 9. - τῦ59Ὲ} ἄπ]. αν 
"ν, ραζροῦναε. ὅγπιπι. Το". 111,0. Ῥὸν ραλρεῦγασ αμγΌΓαο δ'πθ 

᾿ἄυθῖο σεορωδοιίωπι πιαῤμδέπωπε 1πι6]]οχὶῖϊ, - 5». [Ιγδπι. 
ΧΙΠ, 1θ. - πὐχὴθ, ἐγόπιογ, Ῥδ. 1ἸΥ͂, 5. ἐκάλυψέ μὲ σκύτος, 
οβετσιθτιηξ Ὁ ἴθπαῦταθ, ἢ. 6. πιοῦϑ οσοπρᾶν!ῖ π6. 8:0 ροθ-». 
ἴδε: Σκχύτος ὅσσε κάλυψε, Ἀ. 6. υκ δρᾶ Σοσγολέεπι χα ρουϊτατ: : 
ϑανατὸς κατέσχεν. δῖ. αθοᾳῦο ΤΟΡ. ΤΥ͂, 11, σκότος οσυπι θάνα- 
τος Ῥοταιαϊδίας, Οοηΐ, ραπ]0 ροβὲ σκύτος δεινόν. -- ὨΝῪΤ, αέΡΟΥ". 
1ε86.1,, 5. ϑαρ. ΧΥ ΠΕ, 4. υδὶ ἴῃ ποιίομο σαΐοονίς ἐσπιοδγὲσοδὲ 
δὰ 1ηιϊταϊϊοπεα; Βϑῦτ. τσ (1ε6. ΧΕΙ, 57.) δὲ τηρὺνΣ (δ. 
ΟΥ̓́Τ], 10.) Ἰερίταν ; σοἢ. ΝΙδιτΒ. ΥΠ|, 12. 4 Ῥεῖγ. Π, 17. ἘῸ}Ὀ. 
ΧΙΨΝ, 10. ἐκ τοῦ φωτὸς ἤγαγεν αὐτὸν εἰς τὸ σκότος, Ἀ. 6. ἐπέετ.» 
7εοὶε ἐδωπν, δῖ γοῖϊυδ: 6 πιραϊέο ἐοἐἦογδ οοπαΐμδ θέ. 80. 
ΧΥΠἼ, 21. υδὶ ἐγέδέξεδέππα ἐπιρίογαπι ἐπὶ αἰΐεγα νἱέα δογ8 σχότος 
ἀϊοΐῖοτ. Ὑ46 Ζδοδονζ Ῥτο]υδδ. ἂς »᾿ ἐξ 5 7,.ὁχ. Ν. Τ' Ὁ. 97. 
ϑὶ:, ΧΥῚΙ͂, 16. σκύτος, ἐμδίξέξα οἵ νἱπαέοέα αἐνέπα: Ἀᾶτιο ΘαΐαΣ 

᾿ φευΐξωσ ἰπξοϊοἶῖδε. 146 6. ν᾿ φῶς. ἃ ΝΜίαος, 1Π1, 27. νεγέϊσο 
ὁομέογιπε, 4086 ἰδ ταΓἀ πὶ πποτεΐ ρῥτοχΐπιδ ορνεσδαίυσ Οομπέ. 

᾿ν. 51. ὍἷὃΝΙ ἐν ἐσχάτῃ πνοῇ κείμενος ἀϊοϊτατ, 
ΣΚΟῸΣ ΠΩ ΝΙΟΝ,, ἐοπεῦνγας αερέθγταθ. ΏΒΏ οὕπα 

ἀαρὶοἱ ἢ ἔοοδαι. οαἰΐρο πιακέπια. ἴον. Χ, 42. ὈΌΣ ἰδηνδη 18 Σ 
Ροῖΐηδ ψϑεθὲδ Ὁ5Ή 109, σέσπέ οαἰΐρο, τεβρορᾶετε νἱ ἀείῃτ. 

ΣΚΟΊΤΟΣ Δ ΕΙΝΟῚΝ, ἐεμεῦναο σταυδα. γ3ῳ, οροϊαίὰ 
εἤϊαπιγθ. 2 ϑδμι. ἷ, 9. ϑαναάτωσόν μὲ, ὅτι κατέσχε μὲ σκύτος 
δεινὸν, οοοίᾷο πιο, ἰῶν οσουρδτυηξ πιὸ όπεῦτδθ στάναδ, ἢ. 
6. πιοτιϊδ. γ3 βοῖδε ἢ. !, ρεγέμγδ αέέογιόπε, οὐ μδέογνεπι απὲπαξ, 
ἤονγόγοπι, ἃ ταῦ, Ὑ58', ρογρίεχες ζαξέ, οὐτίρμξέ λόγτοῦο, ααοὰ . 
1ΧΧ δὰ λονγογοπι πιογέΐα πιαϊδῖὰ τοί ρβογα ἐγαπδυϊεσοηξ. 
Ἵ7γτεπαοίοηδιγρὶμθ οουπιοῖς, ΕΧΧ φοτίρείδδο σκοτόδινος, η00- 
χιΐαπι ᾿Π πὰ τη ἢδο τ6 ρσορτίυπι δῖ, δῖᾳιιο νὰ]46 ἐγοαιιθηϊδηϊον 
ψεῦρα σκχοτοδινέω, σκοτοδεινιάωγ) το απο Ἰιρτατίογυπι νἱτίο 
586Ρ6 οἰΐδη σκοιοδεινιάω 80ΤΊ δ τατ.ς 

“ ΣΚΟΤΌΟ 32, ἐοπεύνγάσ ὀὔμπαάο, οὗδοιεγο, πίρτγιπι 7αοΐο, 
;, 4. σκοταζω εἰ σκχοτίζω. ἥσπ. Ῥε. ΟἹ, “7. - ἴνδυ. Οὐμεῖ., 
Χ, 15. δ6εο. οοἂ, “ἴδ. “864 Ἰοοο σχοτώσες ἐδῖ Ἰερεηάυπι εϑξ 
κοπώσει» τ᾽ μαθϑὲ “4, εἰ Οδπιρέ, 1ωϊθτατῖι8 οδοϊδπίεῖ ρτὸ Π 

“--- 
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Ιερῖε Τ' εἰ ἐκ φτδεοεᾶθηϊθ νοοῦ σϑρϑιῖε ᾿ἰεόταπι Σ' -- Πλ9., 64. 
ρου. «44ιε. ΤἸλεοά. 166. ΧΊΑΜΤ, 4, οὐ σκοτώσει. - Ἴτα, ἐ6η6- 
ὗγαο. “4{. ῬΕΟΑῚ ΧΧΙ͂ΙΙ, νι.  ἐσκοτωμένοι. -- 31} ΝΙ͂ΒΗ, ργο.- 
[ππάε δορὲογ. «41. Ταᾶ, ΤΆ, 2:. ἐσκοτώϑη, νογερίπφ σογγερέμα 
φῇ, δ6ἃ Βδδὸ ᾿πϊζεγρτοίδιϊο ροτιϊποσε αποαὰς ροῖδδῖ δὰ γοοεαι᾿ 
εφαεῖοια 551, απ8πὶ ἀδάτχιε δὺ π᾿, νογέϊσέποπε μαΐΐ. 
Οοπξ, “42δ. ϑολειζσηδὲὲ Οοπιπι, δὰ Ῥτον. ΧΧΊΙΠ, 5. - Ὑ, σἔδν 
εὐπι. Ἰεκοια. ΧΙ͂Υ, 2. 3ῷ, απρο. 4}. Ἰοτοια. ὙΠ, 21. 
᾿ἐσκοκώϑην. Νιάθ δυρτα δὰ σκοείζω, - Ὁ, πέργεσοο. φῇ. 
ΧΧΧ,, 53ο. τὸ δὲ δέρμα μου ἐσκότωταε μεγάλως, εὐτϊὶ6 ἀδιῖεπν πιὰ 

[ ναίαε πέστα ξαεέα σέ. Ὑἰὰς ᾳυοᾳυε 51}, ΧΧΥ͂, 19. : 
ἘΣΧΟΤΩ ΔΗ͂Σ, ἐσποῦγοειδ. ὃθν, ἈΟταΘα ΡΟΝ, “ι.. 

ΜΊοΒ. ΕΥ͂, 8. σκοτώδης. 1ιορὶϊ θα, Υιάο δὰ ὦ, 1, 2ιαιλὲέ 
Ι κοίαδ ογέξέοαδξ. τ 

ΣΚΎΒΑΜΙ1 ΖΩ͂, Ῥτορσὶθ γΏδΡΟΥ,, ηιογθαο ἐπ σέσγ αιεδίηο 
ΠΝ δοέεπξ, ρωγραπποία ἔχωρωπι, μὲ ραΐσαα, φχομέϊο, 

περ οτῖς: »ἐέροπαο, γεξέοξο, Θοπέόπιπο, μὲ γοηι νἐδοίπιαπε, 
ἃ σχυύβαλον, σέεγοιδ, “πιμ8. δῖτ. ΧΧΥῚ, 22. ἄνδρες συνετοὶ, ἐὼν 
σκυβαλιαϑώσιν, νἱτί φτυάδηξοδ, δὶ οοηπέεπιπαπέμγ, Ἠεσγοῆ. 

ι΄ δκυβαλίξεταιε, ἐξουϑενεῖται, παραπίπτετᾷμ ἀποδοκιμάζεται. διΐο, 
εαε: σχυβαλίζεται, ἀποδοκεμαζεται, ατιμᾶζεται. ὡς σκύβαλον. ἡ 

β Κυρίως δὲ σκύβαλον, κυσιβαλόν τε ὄν᾽, τὸ τοῖς κυσὶ βαλλύυμενον. 
᾿δν ἐπιγράμματι" Οὐδ' ἀπὸ δειπνιδίου γευόμενος σχκυβαλου σπεύδων 
εἰς ἄλλους οἴκους ἴϑε. Οομξ, Βοολᾳγέωπι Πΐαγος. Ῥ. 1. 110. 1]. 
ο. 55. Ρ. 671. ». ἢ ᾿ 

ΣΚΥΒΩΑΔΟΝ, σέεγομδ, ἥπιμδ, ρεγραπισηέμπι. 8ῖτ. 
Ι ΧΧΥΗ͂, ά. ἐν σείσματε κοσκένου διαμένευ κόπρια, οὕτως σκύβαλα 

ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ, τι οοπουϑβίοπο οτἰρτὶ τωδπεπξ 
'δἴοσσοοῦα, 5ῖ0 ρωγρωπιδηέα Ὠοτοϊηΐδ ἱῺ ταιϊἱοοϊπδι! ἢ δ΄ δἴθδ, δὲ 

“οςς φοΙΣαΒ 1π δογσοηθ οἷθδ: δὲ σχύβαλα ἄνθρωπου δαπτ᾿ απέπιο ἐπ. 
λαεγοηξία νἱέέα. 2,65. Ογνε ἐξ Μ5. ϑθγοπι. σκύβαλα, τὰ τῆς καλά- 

,. μης ζόνατα, ἃ παχύτερα πολλῷ τῶν ἀχύρων εἰσὶν καὶ παντελῶρ 
; ἄχρηστα. Οἰἴοδεαδ: σκύβαλον., γοέγέπισπέεπι, Ῥτορτὶθ σκύθαλον 
᾿ς ἄγρίτον φυοί σαπίδιιδ ῥγοϊέοέέμ, Ἂξ τιοᾶὰο δηῖο νἱάϊπηυϑ ἐκ 
β ϑωιίαα. θεῖο νοῖο δὲ ἀθ αὐξὲδ φιιόδιεδοηπα γι υἱ δοὶπιέα 

ἀδυτραίωτ, γιά δυοίοτει οἰϊδῖοι ζβοὐδο δὰ ῬὨ1. 171, δ, Ρ. 40. 
δοὸ Ζ,οπίοου, Ν. 7. 8. Ὦ, γ. Ν 

ΣΑΎ ΘΑ, ϑογίλαο. τῶῦ 9, Ἡΐΐανε, ἀοτάθα Ῥτορσΐυτι. 
δγπιπι. Οφη. ΧΙΥ͂, ι. Σκευϑῶν. ϑογῖδιδο οἴϊδαι νδίοσι 05 ἀΐος- 
δηξιτ βάρβαροι, ἑποιοεξ, δαονὲ, ογμαοῖεϑ.. “' Νῖαοο. ΤΥ, 4. 
οἵτενες, εἰ καὶ ἐπὶ ΣΣκυϑὼν ἔλεγον, ἀπελύθησαν ἂν ἀκατάγνωστοι, 
ΠἼΣ, Φεῖδηι δὶ δρυά ϑογῖθδβ οαυϑϑιι ἀιἸκίϑδθηϊ, ἱπποοθῆϊοβ 
πᾶ! δῖ! δοϑοηξ. 146 Οο]ο88. 1Π]1, 11. δὲ Ζιοίαη. Ἴ', 11Ὸ ν. διά, 

.οἂ. Τίς. 5 Μαοο. ΜῊ, 5. νόμου Σκυϑῶν ἀγριωτέρα ὠμύτης, 
οὐ ἀδιέϊαβ βδόνῖοσ δοντατάμι τογῖθυβ. 

ΣΚΥΘΟΠΟΜΙ ΤΗΣ, οἱνὲσ πγδίε ϑογελοροῖέβ. 4 Νῖαος. “ 

ΧΠ, 80. δεερλ, ἐφ εινὅ. ρ, 6γδ. Ο, 

ἢ 

ἘΣ ἢ ΟΡ 
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ΣΚΥΘΡΩΠΑ ΖΩ, πιοδδέμπι δὲ ἐγέσέοπα »ιεΐξιεπε ρέγΟ., δὲρ.- 
»ογοξέξρτι οοτιέγαλο., ἐδέγίοο διὸπὸ ψιωδέμ, σι, ἱπαϊσπαδιπάμα. 
ϑγπι Βερ. ΧΧ, 453. σκυϑρωπάδιν. Ἀδάϊχ σι δἴίαπι ἐθέν ἐ-- 
Ομέῆι 6666 Ὠοῖϊδαῖ. - 5), οοπαοίδο, δοπιρίογο. ἤπο. δδο. οοᾶ, 
ἸΝονἐπιδ. Ἰότεια. ΧΥ͂, δ. σκυϑρώπασει. Μιᾶς Πορενίον. Εἰολπ 
λογη. Το ΤΥ, Ρ. 259. - Ὑ, αἰγαΐωφ 8δώπι. Ῥεαὶων. ΧΧΧΤΥ͂, 7ο 
εἷς πενθῶν καὶ σχυθρωπαζων.» ἰδηάύδμι Ἰυρ6η8 δὲ Ζγέσέσηι νιν 
ἐμπι βόγότια. ιὰθ εἰ Ῥε. ΧΧΧΥΙΪ, 6, ΧΙ,], 15. - πΜ932 πὴ, 
ΦΉΣ ἐέτ5 αἰέγέξιεδ, Ἀ. 6. ἐγίϑεξα, πιοεδέπξ, Ῥτον, ΧΥ͂, 14. - ρου, 

οὐφέμρεποο. Ἰδτθηι. ΧΊΧ, 8. Τ,, ι5. ϑωξάαδ:. σκυϑρωπάζω, τὸ 
᾿ στυγνάζω» μεταφορικὴ ἡ λέξις ἀπὸ τοῦ Σκύϑης, καὶ τοῦ ὧψ, 

ον ῶπος, ὃ σημαίνει τὸ πρόσωπον. ὄψ γὰρ, ἡ φωνὴ, διὰ τοῦ 
Ὁ μεκροῦ, - -- ἾΩ Πλάτων, ᾿Ὡς οὐδὲν οἶσθα πλὴν σκυϑρω- 
παζειν μόνον, “δέσπερ κοχλέας σεμνῶς ἐπηρκὼς τὰς ὁᾳρῦς» 
Ἧοο ἔτγαραιομΐαπι. 6888 .Ζ“πιρλιαὲς Οοπιξοὲ, δὲ ἰορὶ οἴΐαια ἂρυὰ 
1 αργέξωπι τὰ Ῥίαξοπο, Κιλδέογμα ἴῃ ἀοκίδ αἀὰ διξάασιι οὈϑενναῖ, 

᾿ ῬΙατὰ ]οσα, φυΐθυδ σϑεέθυπι σκυθρωπάζειν δοἄδαι 5δδηδὰ Ἰδρί τας, 
νἱάο δρυᾶ “1 δενέ, δὰ δι. ΥἹ, 16. Ρ. δ5. οἱ Ζεν. Ν. Τ. 8. λον, 

ΣΚΥΘΡΩΠΟΝΣ., ἐεένίομδ, ἐγίβέζβ, νοέω. Ἡν, ἐμργδαέιι, 

“Ζεἐγίομδ δῖέπι. «ΑἹ. Ἢ" 10. τὰ πρόσωπα σκυϑρωπὼ, νεὔξωδ 
ἐγέδίσο. ὅγπιπι, δα. ΑΠ, 6. σκυϑρωποί. - 2) αὐγαξωδ διώπι, 
ϑγπιπι. ῬΒ. ΧΧΧΥΤΙ, )γ. εἴ 4151. - νὰ, πιαῖμδ. Οεη. ΧΙ; 7. 
τί ὅτε τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυϑρωπὰ σήμερον: ΘΌτ νυϊῖὰς5 ναδιτῖ 
ἢιοάϊο᾽ ἐγέφέοθ ἢ νὰ ηῃαπάοασυθ 46 πιοδγογ οἱ ἐγ φέξέεϊα Δα Δι θοτε 
βαιϊ5 ποῖυμι 68ῖ. ζδκα. Οννεές 8. Δγεπι. σκυϑρωπὸς, στυγνὸς, 

7οαἴσοη, νφέμδς σκυϑρωπος, πιοϑέμα, ἐγίδέϊδ,, οοπσέγέδεξδ, Οοπξ, 
᾿ 51-. ΧΧΥ͂, 25. Μδβῖῖ. ΥἹ, 16... ἴυυς. ΧΧΙΥ͂, 17. εἰ ἀμοίοτοδ. 

7ζροιπδο «ἃ ΝίΔ:Ἐ. 1, ο. Ρ. 155. Ἰαμάαϊοδ, πόσο ῃοῃ Ζεχέοοη, 
Ν. 7.. 5. ἢ. ν. . τιν ; 
͵ο ΣΚΥΘΡΩΠΩ͂Σ, ἐγ σεξ νΐξιι, πιοδϑέδ. “ΥἹ ν οἷν ἀξιι8 8:6Π|, 
Α11. Ῥ6. ΧΧΧΙΨΝ, 17. ὡς πενθῶν ὁμομήτρεον σκυϑρωπῶς ἐκυφην, 
πὶ Ἰᾳρθηβ υλοχίπιπι πποδδίθ ἴῃ 0]}1] Δ ᾶπὶ πὶ. ὅ Ν]άοο. Υ͂, 54. 

πς ΣΚΎΥ' Δ4.3.. οαεμέμϑ, “Ὅλην Ἰάδιη). “44ω. Οοη. ΧΙΙ͂Χ, οἐὲ 
- ΕΞ. σαξιόμᾷ ἐδονυῖδ. ἦπθ. Ῥα. ΧΥ͂Ὶ, γ2. 

ΣΚΥΔΕΖ ΑΙ, ἐροέζωεπι, ργαοάας. 1 Νῖδοο. ἸΥ͂, “5. 
ΣΚΥ ΛΕΥΣΙΣ, ϑροδέαξίο, ἀερτγαεάαξέο. “αὉ ρατῖ. να» 

δἕαίογ, Ηἰοῦν. 7πὲ. β6ο. ϑρλοί. ο΄. ἤοπι. Το». ΧΥ͂, 21. ! 
ΣΚΥΔΕΥΎΥΤΗ͂ΣΣ, ἐροέἑαέον, ρΡγαθάαέον. νυ! ἐγ δειτειεδ, 

ὅμωκχ. ϑγπιπ. Ἐφϑοῦ, ΧΧΗ͂Ι, χὅ. Ἵν 
Ο ΣΚΥΔΕΥ'Ω, ϑροίίο, ργαφαον, Ἢ.) ἰάδπι, 2 Ῥασ, ΧΙΨΥ͂, 

14. ἙΖεοῖ. ΧΧΥΎΙ, 12. ΧΧΧΙΧ, τὸ. -- 53 ΡΙΒ, ὁγὶρίο. Ἑ;κοά. 
ΧΙ, 56. 2 Ρασ. ΧΧ, 426, ὅδγπιπι. Ἐχοί, {Π|, 22. σκυλεύσατε, 
Βες. οὐ. (οὐοίἑπ. οὲ Ἵλεοάογδέωπι Ομαφεῖ. 45. τὰ Εχοά. ὙΤ. 1. 

Ρ. 38. ε4., “αἱ. ΠἸοπεξαμοονπίμα δα λοπ οι οπιαπαπι βϑθουῖαδ 
φαϊάϊς συλεύσετε. - Μῶϑυν ὕέγο, αμξεγο.  Ῥασς. ΧΙΥ͂, ι5. - ῬΊΞ.. 
Ζεαοβ. Π1], 9. 86ο.. οὐ. Βαγῦ. δὶ ἴδπιθα γϑγα ]Ἰθοῖΐο εβὲ δου- 
λεύουσι. - δ, ἐαμο. ἃ Ῥατ. Χ, ὃ. “πο. ἃ 58πι. ΧΧΤΙΤ, 10. 
Ῥμέρ. πα οασεονπ ἀροἐἑα ἐἰδέγαπεηαα. «-- ΠΥ τῶ, ᾿Θμἑαηιίέδ, 

΄'»᾽ 
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ποθ ῬΣΤΟΏΣΣαπι. ϑ'γηιπι, Οδοῖ, ΥἹ, εἰ, ΨΙΙ, 1, ἐσκυλευμένη, 
φοϊαία αὰὺὰξ γῬοῖξυ γαρέα, νὰ, αδάμοέεα. Ὠοδυχὶς απο τοοθι ἃ 
νυ, δροξέανἐξ, φδιΐδιι ἐγαδεπαο αὐγέρωΐε, δὰξ ἃ ὑνῶ, χαυοά᾽ 
δ ᾿ρδσα ρσταθοῦπι σνλάω. - οὐ. Ἐπεοο. ΧΧΧΥ͂ΙΠ, 15. ΗΔ». 
Ἡ], ὃ, Ζεαοβ. Π,, ὃ. - οὖν, ὁροίζωπ, 168. ὙΠ|Ι, 5. Ζον. Ογν δὲ 
8, Βταγεε σκυλεύσας, προνομεύσας. αἰχμαλωτεύσας. 1 Νῖίδοσ. 
ΧΙ, θι. 2 ΝΝίαοα. ΙΧ, 16. «οογοῦ. ἐσκύλευσεν, ἡἠρήμωσεν, 

| μμάμἢ, ΧΥΊ, 6. τὰς παρθένους σκυλεῦσαι, Υἱτρὶποε ἐαηφιαπι 
᾿ς Σναεάαχ αδαοίμνεπι, | | 

ΣΚΎ ΟΝ, δεροϊέωπι, ργαδάία, »οϑέξρ, ἴϊ. σκῦλα ἴῃ ρΊυν. 
ορϑθ, ζαοωέἑαῖσο. 18. ἴδε. ΥΠΠ, 1. Ἑξοοι, ΧΧΧΥΤΙΙ, 2. «. 
15. ἃ Ῥδσ. ΧΙ͂Ρ, ιά, ΧΧΥ͂ΤΙΙ, 4. -- ἰδ, ὀοηξοσδιδ. Ἐ πο ἢ. 
ΧΧΧ, ,4. Οβομάϊι δίπο ἀπ λο ἐπιογργοῖοπι, ἱπιοσέθοιο ἢ, ἢ. 
εἰαπογότα ἔσιρυ!, ᾿τἀδοαῃά σδροζίαξιπν φυθειέξωϊε, δυὲξ νοσθ 
λερῖι υῳ. - πρὺϑ, δαρέωγα. Ναμπι. ΧΧΧΙ, ι1. 1ε5. ΧΤΙ͂Χ, 

.».,34. 25. - ΡΟ, αἰἱδροδέέξο δὲ ἐποέγμοξίο αοἱδὲ, νοὶ ἑρδσα 
ἰδ ἐπδέγεςέα. ἐϊεόν. 7π|. δὲ 1, ΧΧ 660. οοᾶ, Κα. ι ϑοειὰ. ΧΧΊΓΠΙ, 

[κτ' Ἐ 5, εἰς κὼ σκῦλα, αὐ ρῥγαδάαπι ζαοίσπάαπε, 5. ααἱ γορογέαπάα 
“ροίξα, ἀονίοϊῖο πδηῖρα δχδγοῖϊιυ,, ἄυθαι ἀρρεθάϊΐ νοϊεραΐ, αὲ᾿ 
δάεο οβεοΐϊυ οουἤϊοϊμδ μοι} ἂς Ῥτοϑὶὶ ροϑυοτγίηῖ. ΕἸοεὶ 

ο΄ δπιθα φοῖυϊξ, υἱ σχῦλα 6Χ κοιλάδας δυῖ χοιλίας (ᾳυρά νὶὰθ 
ΒΏρτΑ ) οτέμπι διίηπι ἰταχοῦὶξ, ϑεπείθγιδ ἴὰ ρραγ, δὰ Υ, Τ. ν. 
298. νοσϑπὶ σκῦλα τΕξΘΓΣΘ τρδ]οῖξ δὰ μοῦσ. δυῦρυ. ᾽ξ δοτῖρθθ» 
σῖοῖ: εἰς τὸ κεῖλα, δου εἰς κεῖλα, -- ΠΏ» Ῥόομδ. ι ϑαῃ, ΧΧΧ, 
40. - 5, οαάανεν, ἃ Ῥατ. ΧΧ, 25. Ἰωοϊαερεηᾶάα ἢ. 1. φυος 
ὁροίϊα οσοἶφὲδ αδέγαοέα 8, ἀεέγαλεπάα, φαςφαπιδάχησᾶυχη διίδις ρ6ὲ 
οαὐανεγα πιο] ροηαδϊ δηπὲὶ Οσοΐδὶ, 401 οθρίδι) ψδγλαστς 
ἀϊντιίαειι Βρ0] δ πε θιῖ8 δ ρροαϊαῦδης. ΝοΊ] δαὶ δα θ οὕτα 
πόονεπι σοὐὰ, Κεππέοοξέἑ ΠΏ ΔΒ, νοϑέθθ, Ἰδβοσο. - ῳ, Ἐχοά,. 
ΧΥ͂, 9. Ὥκιυς, ΤΙ,’ 55. Ἰπά. Υ, 80. σχῦλα βαμμάτων. ἤζωέᾳι, 

᾿ς Ψεβέθα ένεγϑογμπι σοίογαπι, αὰξ αἐνογδίοοίογοα, Ῥτγον. Χ ᾿ 
λι. καλῶν σκύλων. δὰ α4πδηι Ἰοσυαι δεηπίαγιδ ἰπ Ἐρ. ΟΥΐέ. Ῥ. 
27.: 1, δτιῶϊ οἱλαι Ρ]ητοβ Ἰορότγαηῖ ρμέογὲδ (6111 δοπδδ) δροέϊες, 
σαπὶ 511 ἴδηΐοι ἴῃ ΤΧΧ σχύλων. Αἴᾳυδ πιοδποζδξ ἰδπὶ Οὐξοίδ 
γέμα δὰ Οοπδέξέωεέ. Ἷ,. 18, ἴῃ αυϊδιυθάαπι 810 ρταϑοὺ Ἰερὶ καλῶν 
σκύλων. Νεῖερο καλῶν ξαϊξ οοτευρίαπι εχ μος, ηυοᾶ προ Οὐέ6-- 

Ι ἐεγέμς πὸ Οταῦο νιᾶϊι, 1 απ. ΧΙ, 24. εθ0. οοᾶ, Οὐῥδ. ἤπο. κ δ8πι., 
ΧΙΥ͂, 52. Οἷοοα. 115. ἴῃ Οαπέ. δογέρε. σκῦλα, πραῖδα. Οἱοδο. 

Ι ἐπ Οοέαϊ. σκῦλα, λάφυρα, γύμνωσις ἐν πολέμῳ. οα. Ογγμὲ. 
᾿ς δ. τεπι. σκῦλα τὰ απὸ τῶν ἐν πολέμῳ ἀνῃρημένων λαμβανό- 
͵ς μένας. λάφυρα δὲ ἀπὸ τῶν ζώντων. ϑιγιτον διμέάαδ. Ἅ1ὰ6 οἵ ὁχ 
ι. Ἠρεγολέῆο ποῖαϊα ἰπ λάφυρα. 864 ἀρμὰ Οτδεοοῦ ΥὟ. Ἦ. ἴπτξι, 

δδλδοὸο ἀξοιϊποῖΐο ποὺ οὐϑεγνδῖισ, ϑὶο “φωΐζα λάφυρα Ἰπῖοτρτο- 
ἰδῖτ, αὐδο ΤΧΧ σχῦλα νοοδπῖ, Ῥτον. 1, 8..6ὲ σευ. ΧΙΙ͂Σ, 
47. 81. ὁ Μδοος, ΥἹΠ’, 5. λάφυρα ἀϊοιμτατ,. 4049 δὖ Βοριί- 
δε οσοἱβῖδ οαρία εζαπῖ. Ῥεον. ΧΧΧΙ, 11. 7) τολαύτη καλῶν σκυ» 
λων οὐκ ἀπορήσεν,; ἴ81156. θοπὶδ ορέδμα που οδτοθίξ. Ηΐο σκῦλα ᾿ 

Κοΐ. Κ. ; 
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ἰᾶοιι οἰρηίΐβοδως, φυοὰ ὑπάρχοντα ἘΔ. ΤΊ, 15, εἰδὶ ὩΣ Χ μα 
σοοϑ βοῦς. υἱγὺὺ ἱπιοτρτοϊδμίυσ, Οοβέ, Κογοέξεσα ῬΑ οί, 8. 
Ῥ. 1. ο. ὅ. Ρ. 79. , 

ἜΣΚΥΔ4 ,424Μ84’ΝΩ͂,, εροϊῥξα αδοϊρίο. πρὸ, δαρίο; 
ψὲ αὐτὶρέο. ἴε5. ΧΤΟΙ͂Χ, 45. 

ΣΚΥ͂ΛΑ ΧΑΤ ΠΡΟΝΟΜΗῚΝ ΠΟΙΕ 2), σροΐέα οὐ ῥγαδ-, 
αν {αοἰΦ. τ γώ, 68 12 ἨΔ, δροϊίο δροία, δὲ μτγαεαῖον 
Ῥγαεάαπι. ἴε5. Χ, θ. : 

ΣΚΥΛΜΟΙ͂Σ, νεοκαέίο. ὅ Νίαοο. ΠΙ, 45. μετὰ ακυλμών, 
᾿Π ἔμγο πιοάϊζο. 1Ὁ. ἸΥ͂, 6. ΥΠ, 5. : 

“ἷ ΣΚΥΜΝΟΣ, δογπιημα ( Ζαιονοῖ. Ὑ, τοἶν. δογπιπέφισ ἶσον» 
5,ΠΆ}.) ριεζέμδ 86 σαξωῖμα ἰδοπΐδ, νοὶ αἰέογεπε απὲπεαπέδεεπι, 

.- λὺὸ ἰάδαν, ΤΈτϑα, ΤΥ, ὅ. δράκοντες ἐθήλασαν σχύμνους αὐτῶν, 
ἄτδοοπεε Ἰδσίδγυπε σαξμίοο αοδ. ἘΖΘΟΒ. ΧΙΧ, 2. ἐν μέσῳ λεόν» 
τῶν ἐπλήθυνε σκύμνους αὐτῆς, ἴῈ τιοὰϊο Ἰϑοσται τ οἱ εἰ] 1εδρας 
οαέμέοσ διιοθ. 1δ. ν. δ. οἱ 5. Ζ]ε"γοδ. σκύμνους, ἐκγόνους λεόν» 
χων καὶ ἄλλων ζώον. -- ἘΔ, 1ά6πι. ΝΑΒΌπι, 11,12. - Ὑ59, ἦδο 
ἑωνοτιΐσ. Ῥ6. ΧΥ͂Ι, 1χ5.. ΟΠΙ, 22. Απιορ. ΠΕ, 4. « μοϑὰ, “τ0 
ἐπιπιαπῖσ. δα. ΧῚ ΙΧ, 9. Ναπι. ΧΧΙΠῚ, η4. 166]. 1, 6. Ηοε. 
ΧΙ, δ. σκυιμνοε δρυμοῦ, Ἐδϊ πόρϊδοῖο 5 ἀθ δὰῦο δὐάϊΤΠῆδοτυπι 
δρυμοῦ. “ ΜΟΔῸ, ἰσαόηα, ἘπΘΟΙ. ΧΙΧ, 2. υϑΥὲέ ἔδπῖθπ τοΐμῖ 
Ῥταοξογετιὰδ νἱάδξυν διέοσα Ἰϑοιΐο λέαινα. Ἡεογοῖ. ακύμνος, 
ὃ σκύλαξ ταῦ λέοντος. -- ιά6 «Ἰδὲ λέων. 

ΣΚΥΤΑ ΔΗ͂, εοιίοα, βαροίζωπι οογέασειπι, ἱϊ, οἷανα, 
γοξωγαίμγη. σὲ ροἐξέμην δέρπεπι, δασιείμθδ. ἘΞ ῬΊΌΤ. ΘΧ Ἵ3, 
νεοίοσ. Ἐχοᾶ, ΧΧΧ, 4. 5. ποιήσεις σκυτάλας ἐκ ξύλων ἀσὴς 
πτων, ἔδοϊοδ ἑΐρπα τοέισιαα δὲ ροίέξα 6χ Ἰἱρηΐα ροττοάϊηξ ποπ 
ΟΡῃοχὶΐβ. - ὉΡΌ, δασιῖίμα, Οοπ, ΧΧΧ, 58. πο. Ζαοῖι. ΧΙ, 7. 
σκυτάλας. - ΟἨ05Ἐ, δοΐρίο. 2 ὅδ. ἨΙ͂, 20. κρατῶν σκυτάλην, 
Ἰθηθπ5 δαομέμηι; ὩΡῚ δολοῖ, σκυτάλῃ χρῶνται οἱ τὸ σώμᾳ πε’ 
πηρωμένον, ὅθεν ὃ ᾿Ακύλας τυφλὸν τοιοῦτον ὠνόμασε. Θ΄ ἦοϑε. 
ἐπ ἐϊδ' 5 Ἦερ. σκυταλιν (εοτ. σκυτάλην), βακτηρίαν. διεέάαε: 
σκυτάλαεν στρογγύλα καὶ λεῖα ξύλα. παρὰ δὲ ᾿Ηροδότῳ ῥαβδος- 
Ἰάοιν: σκυτάλη, βακτηρία ἀχροπαχῆς » ἢ φραγγέλιον. Ἡεεγοῖ. 
σκυτάλαι, βακτηρίαι. . ᾿ 

ΣΚΥ ΤΊΝΟΣ, οονέαοοιδ. 19, οαργα. Ἐχοά. ΧΧΧΥ͂Ι, 12. 
ϑιιάσα: σκύτενος γ) δερμάτενος. σκῦτος, τὸ δέρμα. Ἰᾶάεπι Ἰοςᾶ 
«Ἀγιοέορλαπὲθ οὲ Χεπορλοπέίο δυθἱπηρὶς, αὐΐδυδ νὸς 60 

- 86η88 ]Ἰορίζαυτ. " 
ΣΚΥΓΦΟΣ, τογρλι. γ55λ., οαἰία. Αἴχω, Θεὰ. ΧΙ ΙΥ͂, 4. 

οἱ Εχοά. ΧΧΥ͂, 31, Αἀδε “4. εἰ ϑγπιπι. [ετεα. ΧΧΧΥΎ, 5. 
᾿ 880. οοἄ, 8γ». Ζἴες, εα οϊ, 

ΣΧΩΔΜΗΚΙΣΙΣ, νονπιοιαίέο, νεγπιέμσε οδωζλΖίο, 
ἌΓ Ἃ ἀμεφωρ εἰΐδαι μμέγσαϊο νεγπιέπαηδ. πὶ Ὦδο ροδίθγίουθ 
δἰρηἑβοαῖίουθ σαι το]αυΐς 1ωτ|, ΟΟ, ΠῚ δοοθρεειηςξ πῆ 

- ΖΖλεοά, 1οῦ. ΧΥ͂ΙΙ;, 4" ᾿ Ἵ : ἕὰ 
-- 



’ 

ΣΚΏ ΔΗΣ - ΣΚΩΔΟΌΜΑΙ Ὁ 7 

, ΣΧΩ' ΔΗΞ, νεγηιΐδ, δροοϊαῖῖπι νον πιϊοιῖμσ γῬμδονρ, φιὶ 
μαροϊἐμεγ δι ΘΟσ0ΟῸ δ. σγαγο ἐϊποέογο. Ῥέξη. ΧΧΙ͂Ψ, ά, υπάθ 
γδεοῖαι ἀροὰ ΤΧΧ ῥτὸ ἔρϑὸ σοσδο 8. οοίογϑ οοσοίπδο ροὨϊτΩΥ, 
διάϊυς ϑεϊαπι 1ἴὰ ρόγεμθ “ΟΥἐδ, 4 σαάανόγα ἀγγοαὲέ οἱ αὖ. 
“ππῤ, ἮὉΌ3., ἐαρὲδ ἘΠΡΡΣ Σ ὅγπωπ, Ῥε. ΤΙΧΧΥΤΙ, 4γ. 
Ἡρμ. ἐπ ως. ἀεῦν. 8. Ἀ. ν. ϑυδρίοδίατ, ϑγνπιαολὲ νοτοϊοποας 
γεὶ νι τἱδίδτι 6866, ν6] δὰ Δ]ἴδπι νοοδη ροϑγεῖπογο. ΜΙ γογὸ ἴξα 
γο] ̓ ρθετα ν6] οοπΐδοΐητα ἀποῖυς τα ϑί 1880 γἑάἀοίοτ, Γπεο]]σχὲς 
εαἴοπι ΡῈ: σκοωληκα ἐπδϑοίιπι αγδογέδιεα ποχίμπι, - ΠΌ. Ἐχοᾶ, 
ΧΥ͂Ι, ,χ4. 1ο». ΥἼ, 5. - 55), ρμωένϑάο. Ῥτον. ΧΤΙ, 4, ὥσπερ 
ἐν ξύλῳ σκώληξ: δὶ Κοροίίο δὰ Ἐ.1. 16ρ 1886 ν᾽ ἀδιιῖην 1010 γ55. ᾿ 
. »υὺ, Ἐχοά. ΧΥ͂Ι͵ 20. - ἡνῦῆ, 10». ΧΧΥ͂͵ 6. 166. ΧΙΥ͂, 11. 
- ΡΣ. ζεας. ΧΧΥΤΗ͂, 59. Ῥε. ΧΧῚ, 6. δίταο. Χ, 15. ἐν 
γὰρ τῷ ἀποθανεῖν ἄνθρωπον κληρονομήσδι ἑρπετὰ καὶ ϑηρία 
καὶ σκδληκαρν, ὉΔῚ ἸοοῸ ᾳληρονομήσεε οἴ σκώληνας [οτίδδ89 
Σδρουοπππὶ 6δὲ κληρονομήσουσιν Θὲ σκώληκες, 00]. ΧΙΧ, 
5. Οοπέ. 4υοᾳυο 7έπιμγὲ ᾿:δέ. Ὁ. 522. ἴ)6 'ρδὰ ρμείγσαέηθ σὲ 
ἐπέσγέεε Ἰαρίταν τ Νῖδοο, ἢ, 62. 

ΣΚΩΠΖΟΝ, δσαπάαέαπι, οὔεπαϊοιζωπελ ἐπιρεαἐπιση ἔλεον 
ἐπ νέα ὁαομγγεηδ. 9 ἐρῆπ, ἘΠΙΡΏ. ἐπιρίπρεγε ξασονθ. ἴδε. 
1Ἱ{0ῪΤΙ, τά. - υρίῬ, ἐαφμοιιδ, Ἐχοᾶ. Χ, γ. Ὥραις. ΥἹΙ, 16. 
44. ϑγπιπι. Τἠεοα. Ῥτον. ΧΎΤΙΙ, 7. “4. Ῥξαϊπι. ΟΧΥΤῚ, 
253. - 0. «44. Ῥατ. ΧΧΥΤΙΙ, 25. - ον, ἐιψγῦσ', ρεγέωγδο. 
πὰ, ΧῚ, 59. υδὲ σκώλον 68ὲ ἱ. 4. τάραχος. 46 γατ. Ἰέοξ, Ζ6π, 
Ον πὲ 27,8. γεπι, σκῶλον, σκάνδαλον. Ἡδογολ, σκώλα, ξυλα 
ὠξυμμένα. το ἘΠῚ “Ὡ ἐν τῇ 

ΣΚΩΠΔΟΝ ἘΝ ᾿ΟΦΘΩΜΠΟΣΙΣ, οὔεπαϊ!οιζωπη ἐπ οοως 
ἐδ. Ἄν, Ρεγέμγδαπε. ὅγπιπι. εἴἍ ΤΙ ΧΧ Τυή. ΧΙ, 35. εἰς σκῶ- 
λον ἐγένου ἐν ὀφϑαλμοῖς μου, ἴῃ βρίπαπι ἕαοῖα 656 ἴῃ δου]ὶς 
615. 109 δα Ἀ.]. ϑολαγζεγπδεγρίμπι. Οἰοδθ8. ἐπ Οοέαξ. σκῶ- 
λον, ἄκανϑι ἐμπαγέν. Ἰοϊταν 8]148 σκώλος. ϑιωξάαδ: σκῶώλος, 
εἶθος ἀκάνϑης, ἢ σκάνδαλον. Τοῦ μὲν ἔγαὶ ζώοντος ἀναιδέσιν 
ἐμπήξαιμε Σκώλους ὀφθαλμοῖς, καὶ, δὲ ϑέμις, ὠμὰ πασαίμην. 
Καὶ αὔϑες" Ἔκ μὺε σκῶλον ἔρυσεν, ὃ μοι κακὸν ἕμπεσεν ὁπλῇ, 
ὁ ὄνος φησὶ πρὸς τὸν λύκον. Ὗ1ά6 οὲ Ἰόογολιέμπι ἴῃ σκῶλος. 

᾿ 

Ιρτὰο σκόλοψ εἴϊδπι ἀϊοϊῖυς. ὙιἀΔα δαρταπ πῃ. ν. ᾿ 

ΣΚΏΔΟ'ΌΟΜΑ), οὔεπαο, ἐπιρίπρο, ἐπ οδεπαϊὶσιμ 
ἑαδον. ὧξ Νίρδ. ἐδίαφισον, πο. Ἰγδυῖ. ΝΠ], 26. μὴ σκωλω» 
ϑῆς ἐν αὐτῷ. δεῖδα Βδθὸ δ «“φιίέα Ῥτοβδοῖα 6886 δθηβ8θα. 
Ἅφι., Ἠοε. ἸΧ, 8, ἐσκωλωμένη, ἐπ᾿ οὐεπαϊοέμηήι ἑαρϑδα. Βα- 
δεγίπξ Οϑάεχ Βαβεὶ ἐσχωλομένην Ρτὸ 4υὸ 2. δὸς γοίερᾳ,. 
ἡξ ΣΙΧΟῸΧ 7πέὲ|. Ἰερῖιϊ ἐσκολιωμένη, οδὝϊχμα, δοοιῖθδ πιδχΐπιθ 
δοσξοτλίοαίεηι ΕΙΧΧ,, 4 Βαβϑηῖ παγὶς σκολιά. “δεἀ γῥταθῖοθ- 
του σι 6886 ἐσκωλωμένη», Ῥοϑὲ Τοπέαμοοηΐμπι ἀοουῖ Ζφοῖδν 
γε ἀο Ζεγέο. ΟΟ. Κ. Τ᾿ ν. 25. ᾿ οκωλωμένη, δΌΡΡΙα παγὶφν 
εεὲ ἐαφισιθ μοφέίμϑ., μὲ σαρέσηξεν ζγας. ᾿ ; 

; 4 

λ 
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ΣΚΩΡΙΑ4 οἱ ΣΙΟΡ]. 4, τ«οργίᾳ, ζαες πισέαϊδ. 55, 
Σάδια. ὅγπιπι. Ἐσζϑοῖ, ΧΧΙΙ, 18. - 50. ὅγπιπι. ες. 1, 45. 
Ῥε. ΟΧΥΙΗ͂, 18. εἰ Ῥεον, ΧΧΥ, 5, Τἤεεγοῖ. σκωρία., ἡ γαιώ- 
δης ἐν ὑποσταθμῃ.- 

ΣΜΑΡΑΓΙΓΖΊ ΤΗΣ 1 ΘΟΣ,, επιαγαραέξέεσ ζαρὲδ, «πια- 
γαρόμδ. ὈΠΣ3, μογργγίέεα. ἘμῖΏ. 1, 6. σμαραγδίτου λέϑου- 
Ἧδῆο ἱπιεερτγοιδιίθηοπι ἔδεσὶ ροδδὸ 118 ρυῖο, υὑκ 1Δέελορδίυτν 
ποῦ διδδζδράες τὰ ὧν δἷο αἀϊοῖυθο, δεὰ πιδγαιοῦ ΘΟ]ογθαι 
διιδιδραϊ τοἔθσοβαδ, ἢ. 6. νἱτίάοω, ϑ6ὰ οεἷρο σόοσδΡρολ 86- 
Ὀχαῖοὶ ᾿ρ88 δἀιυο]αῖοι. Σμαράγδενος, λέϑος ἀϊοϊταν Αροο. ΙΥ̓͂, ὅ. 

ΣΜΑΙΡΑΓΖΟΣ, οπιαγαράμε, νἱτοιβ ρϑισποδ, δ8609 
ταδοϊδηϊ βδέιδ, πδηὶ Ὠτιῖτ5 σίτοσγο η181] δδὲ υλεϊάϊαδβ, ἰδεῖ 

Ῥιπίο ΧΧΥΙΙ, δ. Οουε, ϑοδέπεεπι σΡ. 20. Ζ6ἐα07. Ογξδ. 
ΧΥ͂Ι, γ. οἐ Ζγαπο. ἤωσιωτε 110, 11. ὧδ ροπιπιέα οΔ0. 4. ὨῚ3, 

.- φατδιπομέμα. Ἑπχοᾶ. ΧΧΥΠΤΙΙΙ, 1γ. ΧΧΧΙΧ, δ. - ον, 
αἄαπιαα. Ἐχροι, ΧΧΥΙΠ, κΧ.5. - 'ϑηῦῦ, ταγάοηγα, ἙἘποὰ, 
ΧΧΥΊΠ, 9. 

ΣΜΗΓΓΙΑ͂, ἙἍπιορπια, ρὲρπιοπέμπι, οππῆθ χιεοῦ 6οὲ αὐ 
αὐοίονροηάμπι ἀσοοπιπιοαέμπι, τἰ δὲ δᾶρο, ἃ σμέω δῖ 
σμήχω, αδεέογρο, ὈΝΩΌ, πιμπααέέο. Ἐξοι!. 11, 5. (περ. πιμωι» 

᾿ ωπι πεέοδγ 65) 0. 11. ίάο οἱ ϑωϑαπη. ν.΄ 17. Ογνοξέμε δὰ 
Ἐ. ).: Οτδδοο δϑουῖδι ἀεδοῖ σμῆγμα, ποι σμίγμα. Τιαιΐπο εἰΐδαι 
δπόρπια ἀἰκις Ῥἰ|ίπέίωα ΧΧΙ, 5. διείαίαδ: σμῆγμα, καθαρτι» 
«ὃν» τὸ ἀποσμῆ χον. τς 

ΣΜΗ ΧΟΙΗ͂ΑΛΙ, ἐεγρον., ἐδγοῦ ,) ῬΩΓΡΌΥ. ΔΘ», περηάο, 
ἐσγρο, ἀεέσγρο. ἦπο. Ϊιερί!. Ἱ, 28. σμηχϑήσεται. 810 Θπΐπι 
Ἰερεπάυπι εδὲ Ρῖοὸ σμοχϑήσειαι. Τεογοῆ. σμήχεε, τρίβει», 
ναϑαίρει- , ᾿ 

ΣΜΙΚΡΟῚΣ, ἴ. 4. μικρὸς» Ραγνιια. Ἡϊπο σοτιραταῖϊνυδ: 
: ΣΜΙΑΚΡΟΤΕΡΟΣ, πιέπον. Ὁ», ραγνι8. ϑγπιπι. 1 Ἀ66. 

ΧΙ, το. σμικρότερον μέλος. ἴϊὰ Βὲεϊέμδ. δεὰ οπέξαμοοηΐις 
δὲ εἀϊ ᾿υδεῖξ τὸ σμικρότατόν μοὺ μέλος. 80. Ἰ}9 668, τὲ νυ]ρο 
οχρ ϊοαῖας, πιοπιῦγωπι Ῥαγριώπ, οἰἐσέέξμδ “πὲπέπια. ϑγγωδ οἷ 
Ἰοεερῆμε: ὃ βραχύταετός μου δάκτυλος. 

ΣΜΙΚΡΥΝΩ, ρμανγνμπι γοααο, αἰπιΐπιο, ἐπιγαέπμο, ὈΔῸΜ 
ῬγΒ. Ἰαπρώσερο. Ἦοβ. ἸΥ͂, 5. - Ὄχρη Ηἰρθ. ὁδοιιγέο. Ῥνν 

Ὶ ΤΧΧΧΥΤΙ͂Ι 44. - ὉΡΌ: ὉΨΌΠ, Τὰϊ] οὲ Ηἰρδ. Ῥε. ΟΥ̓], 58. 
ἴοταηι. ΧΧΙΧ, 6. ΤΑφου, Ἰοτοι. ΧΧΧ,. 10. - ὉΚΨΌ, μαγιιπι, 
Ῥαννδ. κα Ῥατ. ΧΥ͂Ὶ, 19. - 2, νοεθυπ), 1 Ῥατ. ΧΥ͂ΠΙ, 17. 
δη. 1Π|, 5). 8δ6ο. οοά. Οἠὲδ. φω: Οεη. ΧΧΧΙΤ, χε. δὶ 
νἱ, Μορ. - ἔχ. “17. Ἰαᾷ. ΧΙ, 16. υδὶ ἔοτηνο]α σμε- 

ἃ πρύνεταν. ἢ ψυχὴ 5ἰρπιβοαῖ ἑαεαΐξεπε, ἐπιραξέογκέέαπε δεεπ 
ἑπαϊσηαέέοηθ οοπέμηοέαπι. το 

τ. ΣΙ ΛΩ͂, ὁπιίας, ρίαπία λούδγας δἰπιδὶδ, βδοουη σα 
Αἰἴο8 ἐασθ,, ποπιεη αγδογὶθ [ον αἰὲδ δὲ νεποπαίαθ. ΜΔΌ, ἐη .7. 
δίίο πι6. Ναδυμ. Ϊ,.10. οἷς σμίλαξ περιπλεκομένη, ἰαπυϑαι 

. ἀημδακ οἰτουπινοϊῃῖα.Ό. [1,66ῖ826 νἱάθμεως 5305, γεὶ Ἠ53Ό5, 
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Βιπ 530 Οφη: ΧΧῚΤ, 12. 6δὲ γγμξίοοέιμπι αἴέφμοα, ηυοὰ 
ἱο χτοδα τ ἄδχαμι φυτὸν σάβεκ,' τοϊδαῖο νοσαθυΐϊο Βοῦσ., δὶ 
δυῖοα σμίλαξ, 4πὶ σοπνοίνμίμδ ἰᾶθο Τυαιὶπὶς ἀϊοϊτας, φυΐὰ 
περιπλέχξταε ΔΥΡΌ 5:18 οἵ ἔγαεἰ ϑῖῖδ, δὲ ανΐὰθ δῷ ονίρευβ δὲ σαρτῖβ 
δἰμαιθ διατ θυ ἀρρδειασ ὁὲ ἀδνοζδῖωτ. -- 550, σέγοωζέιδι 
Ἰοτεαι. ΧΤΟΥ͂Ι, τά. κατέφαγε μάχαιρα τὴν σμίλακρὶ σου, ἀονοχα- 
γῇ: ἰδ τ5 δυιῖδοθπι ἔυδηι, ἢ. 6. το ΡΒοτΐοθ φάθ οἷγσα δ΄ 
“πηὲ͵) αὐλαστοδοοηέξία, Οαρροίλωδ πὰ ποεέ. ογ ἐξέ. δὰ Ἐ.1. Ρ. 533:: 
Σμίλαξ λαγῦα δο;, χα αἰϊλὲο ρίαπεξο οἱγοιπινοῖν ἐγ, Ὁτιὰθ δὲ 
1,αἰἰηΐδ σοπνοϊνμἶμδο ἀϊοιζυτ, Εἰδεὶ ὄσρο ροϊαΐξ, υὐ ἩδΡταοὶδ 

. ἀἰοῖα 818 5᾽53Ό, αποά οἰγομπιοίγοα δ᾽ραϊβοδῖ, Σἤξεγοηγπιιδ δᾶ 
Νὰ. 1,. 10. νοἠνμέαπι Ἰαϊοτρσοῖαϊυσ Ολγγϑθοδέοπιωϑ ἴῃ Οαέδηα 
Ολέεϊον. τι γόγόπι. ἢ. 815. ἀ6 11}: βοτάνη ἐστὲ πάντα κατατρώ- 
γουσα. Ἡεογοΐ. σμίλαξ, κιττοειδὲς, φυτὸν ἑλισσόμενον. ἕρπει' δὲ 
ἀεὶ πρὸς τὸ ὕψος, καὶ λεπτοὺς ἀνίησε κλῶνας, καὶ τῶν ἐγγὺς 
ἑστηκότων καταδράσσεται φυτῶν, αἷς καταπνίγεσθϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
Ῥιίοεοοῦ ἐα869 ἐγ σΘτα Β:ΆΠ]Δοθηι, κηπαίαν, λογέσπδεπι, τραχεῖαν, 
φρεγάπε., οἷ λείαν, ῥαϑνότῃ, πλθαιοταῖ, Ὑιὰο ΤΡ. 17. ο. 1596. δὲ᾽ 
10. 1Υ. 6. τάά. τάδ. “Ἐπ ἀερεναπι ἀεδοτῖδὲς ἰτὰ : σμίλαξ τρα- 
χεῖα, τὰ μὲν φύλλα ἔχει περεκλυμένῳ ὅμοια, κθιὶ κλήματα πολλὰ; 
λεπτὰ, ἀκανθώδη» ὡς παλίουρος ἢ βάτος. Ἐϊλίσσεται δὲ περὲ 
τὰ “δένδρα ὡς ἄνω καὶ κάτω νεμομένη. ΤΑ]ϊθ Ῥτοοῦ! ἀπθῖο 
ἱητοΠερίτυς ἱπ Οὐοδα. 758. ἰπ Φνορᾷ..) δὶ εἶδος ἀκάνϑης 
εἐχροπξξοτ. ' 

᾿ΣΜΙΊ ΔΗ, δοαϊροίζμπι, ΘΌ, ἰάοια. ὅὄγπιπι. Τογθϑῃι. 
ΧΧΧΥῚ, ο5. γ᾽ά6 Τωγηοδὲ “νον. 118. 11. ο. 10. ᾿ 

ΣΗΥΡΙΤΗΣ Δ1ΠΘΟΣ, δπυιγγέξθο Ἰαρὶδ, 7μοὸ αππημδαγὲξ ἡ 
85 αδοίογρωπέ, αἰδαθ σμῦρες αοέμδ, (( οι, ίοδβοο- 

γέάεπι 11}. . ο. 123.) ΟὉ Βαχμημιδηι 80. δὗτις ἀστιεΐδπι, 40 τὶς 
ἴτααι δάθο χαάϊε, οἴ ἐχ μἰδίοτίδα παῖογαηδ δοσὶριοτγίδυϑ ἐοη- 
εἴδει. ΟοπΕ, 4080 ὁχ “2πϑοὐπιὺ (6 Βοοὲ ἤέδέογἑα ρεπιπεαγην θὲ 
«δαρέάππι τοῖοτι Ἡαγοηδονρσίμδ ἴῃ ἤμδοο Ηΐδε. ῬΡλΣίοὶ, Βτεπι,. 
γ7οϊ. ΤΙ. Ρ. 288. “κ ΘΠ, δὲρἐξέμσε ἀγοέμπι. Ἰον. ΧΊΪ, σ᾿ 
σύνδεσμος δὲ αὐτοῦ ὥσπερ σμυρίτης (6 οοπίδοίογτα Τ7εγομεὲὲ 
“σιδηρῖεες) λέϑος, νἱποιϊππι δόξει οἰυϑ ἴδῃ ατδια δαιγτγιῖεϑ 1 ρὲ. 
ϑορέηρ ἐμ8 δὰ Ἡϊογοῖ, 5. ν. σμερὶς ᾿μ6}16 σ᾽: Βα ρίάδτι ἀθέετδυιι 
1 ασθιδ, αυὰθ δρυὰ Σεογολέωμηε σμιρὶς ἀϊοῖταΣ, Β. 6. ἄμμου 
εἶδος, .) σμήχονταιε οἱ σκληροὶ τῶν λίϑων. ΑἸΙΐ ἐδιάσια Βα Θηξ: 
σμίριξος λίϑος. πιο 7.6.. Ογν ἰὲ 5. Βνονι. Σμίριτος, λῖ- 
ϑυς. Τρὶοδοογίαδο ἘΜ. Ὑ. ο..166. σμύρις λέϑος ἐστὶν, ἢ τὰς ψή- 
φους οὗ ϑακτυλιογλύφοι σμήχουσι.. Ἑθππ ἄδπι Ἰαρίἄδε 6886 ρυῖδξε 
Βοολατγέμδ ἴῃ Ἤϊΐονος. Ῥ. 11. Τρ. ΨῈ. ο.11. Ρ. 841., 4υ1 Ἐο- 
βταοῖβ ὦ ἀϊοίευς Επεοῖ. 1}, 9. Ιρτεπι. ΧΗ, 1. ΖδΟΒ.. 
ὙΠ, 12. οἕὲ 4ὺο Ατιιθοϊ ἰάχίδ ϑέερλαπωπι ἴῃ ν, ᾿Αρμενίω 
8:6 1118, δουρυμε οἱ τογοργαμξ, ἴσιο 4αὰὸ Αδίβίοροθ ἰυχία 
ἨἩδστγούοέωπι οἷ. “φαιδαγολῥαϊσπι ἰὰ δαρὶτεῖδ ῥτὸ ἔθετο δοῦϊα 
[851 δ ηἴ, 

«ἈΝ 
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ΣΉΥ ΡΝΑ, πεγτνᾶα. “Ὁ, ἰάσαι. Ἐχοά. ΧΧΧ, “53. Ῥ». 
ΧΙ ΙΡ, το. δι ΤΠ, 6. - Ἢ. “Ζ““΄4. δηι. Σ, 12. Οομξ, ΟΣ 
Ομ Ηἰέόγοδοί. Τ. 1. φ. 510. - 

ΣΜΥ̓ΡΝΊΙΝΟΣ. Μίᾷε 40 ἑψΟς. 
ΣΎ ΧΩ. Ὑιάε 6. ν. σμήχω. Ῥλοξέκε: σμύυξαε, καὐσδιδω 

᾿Ἰᾶἄεπι: σμυχόμενος, καεύμενος, ἀναλεσχόμενος. 
ΣΟΑ΄ . 1μρβθὰ νοχ βοῦτ. ὕϑγυ, εαγάορηγε. τ Ῥαι. ΧΧΙΧ, 

2. Οοπῇ. ἀε Βοο ἰαρίάς βποιρβέερηι ἀ6 μϑείξέις εαρετα. ᾿δῦσ., 
11}. 11. ος. τ, 

ἤΣΟΚΗ͂ Σ. ὕοχ Βαεο ἴῃ Βέεξ Ἰβεξαστο οὔαῖδεα τορετὶ- 
ἔων δριιὰ Τἀδοάοέ. ες. ΧΧΙΙ, ι5. εἰ εεἰ ἦρεα νοὸχ Βεθσ. 19 Ὁ, 
ἐλαιαμγαγίδθ, φίδοοϊα Ἰιϊοτῖς ὀχριθδδᾶ. 

ΣΟΑΧΙΘ. Ἠεῦε. ρίττ. ὴϑῃ, ἐσπέογία. τ Ἄερ. ΧΧ, 16. 
ἐν σοχχώθ. ἴπ Οἰοιδ. τὰ ἐόν. 58. Ἄδερ. τοοιϊξας εοτίδίτων ἐν 
σοχωὼθ. εἰ τεἀάτῖῃν ἐν συγχλεισμοῖς, γοὶ], ὺὑξ απ Οοἀά, Μ5. 
αγοοο. Ἰερίϊατ, ἐν συγκεκλεισμένοες, 80. τόποις. 

ΣΟ’. Ἰρεὰ νοχ δοῦδσ. ὙΣ, Ἴγγμε. Ἐπ. ΧΧΥ͂Ι, . εὲ 
101. Εἰμερεδῥμφ ἂθ ἦοο. Ἀεὖν.: Σὃρ. τύρος, φοινίκης μηερόπολες, 

«λήρσυ νεφθαλείμ. Ἡϊῶο επιθδαπάυε ᾿εογολέεα, ἀρυὰ ἀυοας 
Ἰορίτυτ: Σδορ. ταρός. ϑοτιθεπάσμι: Σόρ, τύρος. 

, ΣΟΡΟΝΣ, ἰοομέμε, φαπιαρέϊα, οαρμδωπ. Ἰγνε, αγοα: 
Οεη. 1,, 26. Πεεγολ. εἰ δϑιξάσο: σορὸς, μνῆμα. ϑήχη. Αωχσε- 
«ἐἐπωθ ἂς οἱνίδ, 1)εὲ 1. "ΧΥ ΠΙ. ο. 5. 4τοα, ἐπ 4μα προγέμεϑ ρο- 
ἩΣΖΩ7)) φωοαῖΐ οπιεβ ἑῶπὶ σὰ γον νοοαπὲ, σορὸς εἰξοξέεῳ» 
Ἔταεοσ. - Δ, ΠΟΟΡΡΏδ. Τοῦ, ΧΧΙ, 52. δὶ ἴδῃ ῥσὸ ἐπὶ 
“σοροῦ Ἰοροπάππι ἐπὶ σωροῦ. Οοα. “4165. Ἀδθοὲ ἐπὶ σωρῷ. οπε. 
ἐπὶ σωρών. 

ΣΟ Σ, ἐμια, Ὁ εἰῆχ. Ῥε. ΟΧΥ͂, ὃ. - "Ὸ5, δς ἐδ. ἃ Ῥατ. 
ΧΧΙΧ, γά, σώ ἐστε τὰ πάντα, ἴαα εὐπξ οὐμῃΐα, -- ἢ}, δα 

-ἥπαπμέμα, ἃ Ῥαν, ΧΧΙ͂Χ, τά, - ΠΡΌ, 4 νἱδοεγίδια ἐμέ5. ΟΕ. 
ΧΥ, 4, ἐκ σοῦ. Ἰιερίτας ῥμτδεῖφεθα ἀρυᾶ δγπιπι, Θεπα. ΧΥ͂ΤΙΙ, 
45. ἘΡ1 νουθῖ8 ΠΟ» 0 πιρὺπ τεθροηᾶοι οὐχὶ σόν. Ἐξμέρ. ποὸ 
“5 ἤοο ἔμιπι. ϑῖπ ἀμ θῖο βογίβϑη ἀηπι εβὲ: οὐχ ἴσον, ποτ 668 
ἐμδύωπε, δὰῖ ροιϊΐαδ: οὐχ ὅσιον, πεζαπάϊεπι 691. 

᾿ ΣΟΥΑΡΕΙΜ. Ἰρεὰ νοχ Βοθσαϊοα 3" 0), λογγέάαα. 
«41. Ἰετϑηι. ΧΧΙΧ, 17. τὰ σῦκα τὰ σουαρείμ. Τλεοάογοίωα ἀἃ 
8.1, δουαρείμ ἐστι τῇ ̓ Εβραίων φωνῇ τὰ ἐν ταῖς ὕλαις φυόμενα, 
τουτέστι τὰ ἀγριαγ τὰ ἀνεπιμέλητα, τὼ φυτουργίας οὐκ ἀξιούμε-- 
ψαγ τὰ εἰς βρῶσιν ἄχρηστα. Ολγγεοδέοπιωπε ῥτο νοοὶ σοναρεὶμ, 
4υδπὶ Ογέρεπες οαπὶ Τ δοάοίέοηθ Ἀϊο τοϊϊηαΐξ, ροβυΐδδθ σεσης 
πότα,. οἴ ἐΣ Ζιεοίαπὶ ἔοτῖο νΟΥΙΟΏΘ ποίας Ογαδέια ἱπ Πέδε. δὰ δ νἱεἰὲφ Σ, ΧΧ 7πΐέ, Ρ. 80. 

"ΣΟΥ͂ Δ, ϑμα, ἸΝοταθα βυνϊ πὰ ΒΑΡγ]ουΐα. Βατγαοῖ. 1, 
4. δεᾶ δυοΐοτο δοολαγέο Οδοβν. 8. Ὁ. 39. ἰερεικάυπι θεὲ Σούρ. 

ΣΟΥ̓ΧΙΝΑ͂, ομολίπα ἐΐρπαι ἘΡΩΞΌΝ,, Αἰϊπιαρέπι, ἐέψπο-" 
,, πε βόπμ8 γδδίποδειπὶ,, οὐογέμπι δὲ ἤγίπαο οοπϑὲδέεπέϊαο, ἔοτο 

διΐϊδῃ δαπααύμπι. «Αἴ, 1 Άρς. Χ, 11. Ζογία «μϑείπα, Τα ἂθ 
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1. Μονέφιοομεια εν. αἂ Σκαρία Ονὲρ. ϑοὰ νἱχ ἀυδίϊας 
Βιοίξεα, ᾳαΐϊα σούχινα γτοχ οοττυρῖα, οἷ ῥτο 111 Ἰϑρδοπάμυηι δὶς 
κἰὔμνα, 0 νοο0 δὲ ΧΧ Βοῦσ. ἔνορνε τεάάυπε, Υ᾽ὰ6 ἐῃ 
Υ. πεύκενος. ΝΟ; | 

ΣΟΦΕΙῬ, ΣΟΦΕΙ͂Ῥ, οἐ ΣΟΥΦΕΙΡ, ΣΟΎΦΙ'Ῥ. Ἰρια 
γος βοῦταῖοδ ὙΒΉΝ, Ορλὲγ, ποθὴ στορίομἷθ. Σ Ἀδρ. Χ, τι. 
δα: ΧΧΙ͂Χ, 4. 2 Ῥα;. ΙΧ, 10. ἘΔ 4}11 ᾿Ωφεέρ. ϑίτας. ΥΙΙ, 
40. Σουφεὶρ οἴϊδαι Βαροὲ 7Τἠφοσοέἑο Ῥε. ΧΙῚΝ, 9. υδὶ τδπιοα 
ἐπακαρβ ἴῃ Φγασραγαέ. τέρόῥ κέ, ἐπ Ῥ.1, ρ. 862. οὐρὰ τι] 
ἰοϊλτέδ Ῥεὸ ἐξ Οὔφιρ Ῥοδίεππι νἱδοῖως ἐκ Σουφέρ. ϑῖο ᾳᾷοηῦθ 

ΝεβοαΣ. 1Π|, 9. Ριὸ υἱὸς Σοὺρ 1666 υἱὸς Οὔρ. ὕοδὰ κν Ἢ 
Ἡωγολέξεπε: σουφεὶρ, χώρα. ἐν ἡ ὁἷ πολύειμοι λίθο;. καὶ ο 
ἀρυσὸς, ἐν ᾿,ρδίᾳ. Ἐπ διδάαε: Σουφεὶρ (1ϊα ϑιΐπι δοτΙ δοηυπι 
Ἰοοο Σουφεὶφ)., χώρα ἐν ᾿Ινδίᾳ. Οοπξ, οἱ; Σιδοδίἑ Οποπι. Ρ. τ46. 
οὐ, Οἰογέοί, Σουφεὶρ δαΐδια, νοὶ, ὃξ 8]11δς γεοῖίτδ βουιδίτοσ, 
ιὐφεὲρ ν οἱ ᾽᾿Ωφεὶρ» ποῺ ἐ586 ζορίομοαι ἴῃ [ηάἀΐα, δεὰ ροιΐῃϑ 
θείαν, αυδο ιοᾶϊο έρραπέα αἀἰοϊτυς, δγυάϊία οδἰθηάϊς 
Οἰδεγηεαπηιθ. Ὑιάθ βδαρτα ῃ “Οφερ. ϑοτειϊδέτν οεΐδαι Σὰπο 
φείρ. Ψίάο Βοο 8.1]. δὸ Ζνμαὶξ Οδεονναξέ. ᾿ὶρ. ΧῚ. οδρ. ᾧ 

ΣΟΦΊ' 41. ταρέοπέξα, αοοέγέπα, ἀγα. 8.5, ἐπέοϊσρεηέξα, 
ῬγμάονΖία. Ῥεον. ἢ, 5. 1Π|,δ. - ὥνη, δοϊσηΐέα. Ῥτον. Ἷ, 7. 
29. - Ὡὥξη, δαρέσηε. Ῥτον. ΧΥΤΙ, 29. ἐπερωτήσαντι σοφίαν 
σοφία οὐ λογισθήσεται» δὶ ὃ15 Ἰοροταπι ΠΌ3.. Ζαόρεγα δὰ ἰι.], 
τεαϑιδπι ραΐαῖ Ἰθοιίοιοαὶ οὐ, “1ζ65., 4.86 σοφίαν διϊὸ σοφία 
ΣΟ Θροδοῖξ, τιῖὶ ἐμπέογγοραγα Βδροδῖ εἰχηϊβοδιΐομπθηι αοοὶἑία 
ἐπρεπξὲ, αἱδοοπαίημθ ομρίαἑἐαέοπι οοἰομάαι, Οοδε]. ΥἹΙ, ὅ0. 
δγπιπι. ΟΟΒεϊ. ΕΥ̓͂, 15. μετὰ σοφέας. - πΌ:π. Ἐχοὰ, ΧΧΥΤΙ, 
5, ΧΧΧΙ, 5. 2 ῬὈῬασ. ἴ, 10. δὲ διῖδὶ οδορίιδ. - ΜΏΘ3 5 ομδ]ᾶς. 
Τ)δῃ. 11, 20. 2}. 25. - πί5, χοῦ». Ῥτον. ΧΧ, “ὁ. 0: ρτὸ 
ὩΠπΠ5, 2ονείδμαίϊο δογιεπι, τεαθδροδὶεία Ἰἰτοσὶ 8 16ρ1586 νἀ δηῖαν 
ὨὩΞΗ, δάρονφ. Ὑιαα δὰ δ, 1. αεβόγπι, -- ΟἿ, οαδέϊρ αέΐο, 
ογμαϊξέξο, ἀοοίγίπα. Ῥτον. Ὑ]ΠΠ1|, 52. ἀκούσατε σοφίαν καὶ σοφί- 
ὅθητε, δυᾶϊι6 σοοέγέπαπιε, ὧὡν βδῖ}8 βαρϑηῖθο Οοηξ, 1 Οοσ, ἢ. 
6. οἱ δὰ ἢ. 1.. Σ᾽ οίβωπι ν. 3.21. -- ὉΠ, ρᾶτι. ῬγΆ. σέαέμξιπε. 
Ῥιον. ΧΧΧΙ, 5. - πϑύπο, σχοορίἑαίο. Ἑχοὰ. ΧΧΧΥ, δῖος 
σιοιεῖν ἐν παντὶ ἔργῳ σοφίας, δὰ Ἰαθοταπᾶάσπι ὩΣ ΟἸΏΠΣ ΟΡΘΙΘ 
ανίϊθ, Ἀ. δ. Ορϑῖϑ αγέψἠοέοφο. Οοαξ, 1 Ἀδς. ΥΠ,, τά. ὡδὶ 
ΠΌΤ, 4π86 δἰδίβ σοφία τοἀάϊτυν, τοῖς Ο᾽ ἐπρομίτο τέχνης 
Ἐράθι εοῦθυ νοῦθπὶ σοφία  ΐοπιόγεβ Ὀβοτρανϊῖ. ϑμέάαϑ: Σα- 

φίαν. κοινῶς ἁπάντων μάϑησιψ, καὶ τὴν τέχνην, καὶ τὴν φρονη" 
σιν» καὶ ἐπιστήμην, ἢ τὸν νοῦν. “Απαξ ἐχρήσατο“ Ὅμηρος σοφίᾳ 
οὐ καϑάπερ νῦν; τὴν διὰ λόγου καὶ πραγμάτων ἐπισκευὴν λέγων τοῦ 
ἤϑους, αλλὰ τὴν τεκτονεχκὴν τέχνην. Ἀοερίοἷε Π, ο΄, δ. 412. ὃς 

ῥά τε πάσης εὖ εἰδῇ σοφέης ὑποθημοσύνῃσιν Α4θηνης. πάο ερυὰ 
ϑμέάαπι, ᾳφυὶ νοῖθα δυρίππρίς, ῥτὸ εἰδῇ ρουϑιάσαι εἰδὴ οὐπι 
λοῖα φηβδοσίρῖο. [πιῖηο ραῖδὶ ἰαάς, φυοὰ ἰπ νϑγβίοῃθ ϑμέααθ 

διάξω γοχ πιδῖθ ρτὸ δοουδαϊξνο δαβεδίυσ. [86 εδάθαι γθτῸ 
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ποῖξομθ, 4π8 σοφία αγέεπι εἰρείϊβοοι, Πεογολίμδ: σοφία, πᾶσα 
τέχνη καὶ ἐπεατήμη. Οομξ. οὲ Ροέζωοοπι 110. Ψ, ο. 46.. δοραι. 
χθά. δὲ διοΐοτος ϑούογο κὦ Θαμάοσπι οἰϊαῖοῦ, Ζοιπεαππὶ Αοέα 

᾿ρλιεϊοδορῆ. Ῥ. Ἷ. ν. 69. 664. οὲ “Ἰἰδονέξ δὰ 1 Οοτ. ΠΙ, "1ο.. Ρς 
5538. - πν., πιαηδωδεμαῖο. Ῥτον. ΧΧΙΙ, 4. ἀὰ ψφυδπι Ἰοσαπᾳ 
ἴαορογωδ: Ἐοτδδὰ ἰωΐοιρτθβ πιοάδοέδαο, αἱ Ῥ᾿Γμέραέμο, εἰριυῖϊθ. 
οδιϊοπόα τοοὶ Ὠουχαΐοδο δυθίθοὶῖ, ροϑυϊῖ δαΐοπι ρϑμιβ 88- 
ἐηβενν με ὉΏΣΨΕΙΒΌΣΙ ΡΤῸ ᾿ἰηδίβηὶ δίῃ ρατίθ.υ Νδατθ ᾿ἴδπιδῖε 

1θ8: πη] τὸ ῬΟδδαπι. 1 πΙΘΏἴ6Π) ΨΘΙ1586 χρϊπϊ, Ὧϊ παιδείας 
8} ἱπέετγρτοῖθ βοτρίυμι δα δίδει, οαϑέξρ αἰξονιὲδ δὲ αὐῶἝὲοἐξ- 

᾿ ὉΠ ΐ8, Βσα8α, οὐπξ. Ῥε6. ΧΥΠΠ, 56. Ἑατυπάθαι σοουι ρόταιαϊδο 
εἰοπόπι Ονγαωδέμδ ποίαν ΟΔΡ. ἴ, 20. δὲ διυδρίεαϊυβ δέϊ δᾶ. 
ΨΙΠ, 55. ἐπ υουρὶς, 4τ80 ὁχ οοὐ. “4͵6ς. ῥτοῖ, - ὑπ 
ἐπιοϊίοοίμδ., 1 Ῥατ. ΧΧΤΙ, 12. ᾿ πηδῶ, ἐπέσίεφαηέέα. Ῥτον. 
ΧΥΤΙῚ, 2. 86ρ. ΥἹ, 9. σοφίαν, δοἐδηιέξαπι γδοία γρθηαἑ, ἐπεδέξ-: 
ἐέαπι. 81... ὟΙ, λά. σοφία γὰρ κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐστε, καὶ οὐ 
πολλοῖς φανερὰ, βϑαρίοηιϊία Θμΐη) 6[η}1}16 Θδὲ Ὡοῃιῖτιὶ δὰ, Ὡ60 

᾿ πΌ}ε16 ῥβοετϑρίουδ. δέγαοἑαάσπε Ὠλο πόπιδθα σοφίας ἀοτῖναθεθ Δ" 
Βοῦτ. φὴς, φυοὰ ΓΧΧ νοτίθαοῖξ χαλύπτεειν, Ηϊονοηγπιῶδ Ορδ5 
γέγο, Ῥυῖδς Σ μλίογμ5 Πέδοοἰϊ, δαον. 11}. 1. ο. δ. μ. 80. Εἰολλογο 

. μα 'π Ζ7ηέγού, πὶ Τόν. “4ροον. ΚΥ. Ὕ. ν. 58. οπχ᾿δεΐηας, ἱαΐοσα, 
Ῥτϑίθηιν ργδδοῦμ ἴῃ ταπῖμ μοῦτ. ᾿πνεπῖδδα ΠΌῸ (απο ᾿Ελύ- 

μας Αοἴ. ΧΙΠῚ; 8.) ἂὉ β᾿ς» οδινοδαέιεπι, 6886, ἀπ ὁ μλο» 

φαρίδησ, ϑῖτ, ΧΎ, το. σοφία ἐν σοφίᾳ. Ῥτο ἀπὸ σοφού. ὅγγεθ: 
ἕπῃ ογ8 ϑαρέεηειπι εἰξοίέ! αιι5. 8ὶ:. ΧΧΧΙΧ, ,8. ῥήματα σο- 
φίας, δεγπιοηδδ δαρίοπέθ6. Ῥλζίο ἂἃθ οοηφγόδο; ιαδγεπάαα 
4» μαἰξέίοπὲδ σταξέα Ῥ. 435. ξστὶ γὼρ φιλοσοφίᾳ ἐπιτήδευσις σοφίς- 
ας» σοφία δὲ ἐπιστήμη θείων καὶ ἀνθρωπίνων, καὶ τῶν τούτων 
αἰτίων. ἴα οἴϊδαι, δὲ ἔοτῖθ ὁχ δοάθπι, σοφία ἀεδοτὶϊδίϊας 
Ῥλανονίπο ἴὰ Β. γ. Ῥοβῖ ἀνθρωπίνων δυΐεπι δἀάδε πραγμά- 
των, δῖ ρΡ7ο τούτων αἰτίων πι816 ΒαΡαξ τούτοις αἰτίων. Ουο- 
πιθὰο σοφία ἃ γνώσει 6Χ τιθπῖα Ἐἐγπιοίορὲ ἰπ δα ϊεῖ ἀϊξεταῖ, ν. 
ἐμ ν. γνώσεις. - ΥΟΧ σοφία ποῖδϊ αυοαῦθ έδγμηι ργαδοσρέα 

9 δαρίεπέΐαο οοπέξποηέδηι δὰϊ οοἰἐδδέξοποπο παροιμιῶν ἴῃ Ἰπδοτῖς 
Ῥἴοπο Ἰάργοτυμι Δροστυρβοζαμι, 401 γψυ]ρὸ ϑαρέοπέία ϑαο-. 
πιοηΐο οἱ Ἐοοϊοεέαδέξειδ νοσβαϊυζ. Ἔ 

ἜΧΩΝ ΤΉΝ ΣΟΦΙΑΝ, δλαῦδηδ δαρίεηέξαπι. Ὁ τΩ5Ὁ}, 
φαρίφηδ οσογίσ. Ἐχρὰ. ΧΧΧΎΥΙ, 4. - ὙΙά6 4}101 ἐπερωτάω. 

ΣΟΦΙ ΖΩ), εαρίέηίοπι γοαάο, ἄροεο, δὲ Σοφίζομαν, 4α- 
᾿ Ρέεπέξαπι δαοφοῦ, δαρίφηδ δπι, δαρίο, ἐπέοέέορσο, ἷϊ. δαρέεης 

ψέάογέ νοΐζο, δορλὲέδίδοα, οἀρέΐρ86 οφμον. 15" Ηρ. ἃ 8, ἐπ. . 
Ἰοίδερο. ι ὅλα. 101, 8. ἐσοφίσατο ᾿Μλὶ, ὅτε κύριος κέκληκε: τὸ 
σταιδαρίον., ἐπέοδεροδαὲ οοπίϊοέσπαο ἘΠῚ, αποὰ Τλουλίηδ γὰ- 
οαϑϑδῖ ρυδσυμι. Οὐπιρί, συνῆκεν. - Γι! λὰ Καὶ, Ῥίλ, ἘΠρλ." 
σὲ ΗἩμᾶρ. κι Ἄφξ. ΤΥ, ὅ1. ἐσοφίσατο ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους, 
δαρέση δον ἀγαὲ οὨχαλθοδ μοταϊπέρ», Ῥε. ΧΥΊΙ, 8, ἡ μαρτυρία 
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Ἰρρίου πιστὴ» σοφέζουσα νήπια τεϑιϊποπέμπη Του εἱ βειθπηι, 
ερίεπέοδ γα ἴδηι Ἰαίαπῖθαβ. Ὑίᾶἂε δὲ Ῥ5. ΟἹΨ, 24. “41. Τοῦ. 
ΧΧΧΥ͂, 11. οἵ σοι, 2 Τίπι. 1Π1,15. οἵ δὰ ἢ. 1. 2» οξζδιπι Ῥ. 
595, Ρε, ΟΧΥΤΠ, οδϑ. ἐσόφισάς με' τηὴν ἐντολήν σου, ἀοοιέδέξ 
ποριϑοθρῖᾶ ἴδ. ΟΟ8οὶ, ΠΙ, 15. ἱνατί ἐσοφισάμην ἐγαὶ τὸ πε- 
μεν) φεΐαῖ 550 αὐϊὲδ δαρίσγμβέα πιάροδηο. ἼΡ. ψ, 19. ἐσοφισά- 
Μν, δαρίοπέθν' πιὸ σοδδὲ. Ψίιὰο δὲ Οὐδ6], ΨΙ|1, 17. 24. σοφψι- 
ἐϑήσομαν, δαρἕδγ5 ὁνο. ΙΔ οἱ Ῥτον. ὙΠ, 55. δγπιπι. Ῥτον. 

1}. σοφισϑήσεταν, δαρΐδηδ 6γίέ, ΟΟτΕ, ϑῖταο. ΧΧΧΥΤΙΙΙ, 
8.3). 4ι. 1,,) ὅ0. 2πο. Ῥτον. ΧΠῚ, 20. - Ὡ3πῸ ρϑτῖ. ῬΥΆ. 
γε, Αἴφι. ϑγημη. Ῥε. 1 01, 5. σεσοφισμένου. 81:. 1], δ. 5 
παρὰ βασιλέως μὴ σοφίζου, Δραὰ τοροια γιοη νος δαρίοηδ νἱοτνὶ. 
δίς, Χ, 29. μὴ. σοφέζου ποιῆσαι τὸ ἔργον σου, Ὦ. 6. γ6}: πὸ δα-. 
»ίομίαπν ἀγέσπενο τυ αι ὁκέθηΐθ ἴῃ Ορετὸ ἴπο, ν6]: "86 οαμδ48 
ποία, τη δ ἃρ886 Ορυδ ἴθι. Ναπι συφίῶσϑαε αυδιδο- 
88εὲ εἰἶδαν ποῖδϊς μὰν σὲ ᾿ραμαμέφηέον ἀρόγα. δῖε. ΧΥΨΙΙ, 29. ! 
ἐμφίαντο, αἰἰσέέο Ἀγοζεγωπέ δαρέεηέέαπι. δὶς. ΧΧΧΙ͂Υ, 5. ἐν 
οὖν μὴ σοφίζον ( ϑὲο Ββαδοὲ οοἀ. Νῖ5. ἰδεῖ Οὐνγη. 6 Ζαρὲάδγ, 
.8. η6 οϑέδηξα ἴθ Ῥογϊίατ ΡΟΙΔΗΩΙ δὲ σοὶ Βδοομισαθὶ ϑίτσ, 

ΥΠΙ, χά. σοφισϑισεται, ἀοοέιο δὲ ἐϊέον αἴμϑ ον αὐἶθτα ροέσεέ. 
δ:, ΧΧΧΥΤΙ, “8. ἐστὶ σοφιζόμενος ἐν λόγοις μισητός. Ζιαεέπμδ᾽ 
το: φμὲ δορλέδέϊοσ ἰοφιξέμν, οαἱδὲ[ὲφθσεέ. -Ἡδογοῆ. σοφίζεται, 

᾽ 

φιφὸν τε λέγεο καὶ παρακρούεται τῷ. λόγῳ. διίάασ: σοφιστὴς, 
 δηρτέων, παρὰ τὸ σοφίξεσϑαε, ὃ ἐσεὶ λόγοις ἀπατᾷν. ᾿ 

ΣΟΦΙΣΤΗ͂Ι Σ, εαρέφηϑ, ἱ. 4. σοφὸς, ἀοοέμδ δὲ Ῥεγέξι(δ 
αγίϊεν, αγείξος οαἰδάμο οἐ ἐηφονίοσδ, ἴε, οαἰϊάμα, ναζεν, 
πασμδ. ἴ22η.. Ἐχοᾶ, Ὑ1ΠΈ, 11. συνεκάλεσε δὲ τοὺς σοφιστὰς 
δήνπτου, οοπινοσαθδῖ βαρ θεῖο (ἢ. 6. γέγεπι αὐ σα απ, ΡΥ ἐς 
ἴοι δὲ πιαρ08) Αεργριὶ. - τ Ἴπ. ΤΑδοά, οἱ ΤΙΧΧ 560. οοὰ. 
θύχοη, Οθη. ΧΙ], 54. Αἀάο ἴδῃ. ἵ, 20. βεο οοά. Ολὲδ. )δὲ 
Ἰμμοάοί. τοὺς ἑπαοιδοὺς ροδυΐϊξ, οἵ ἰδ. ΠῚ, 18, δωέάαϑ ἴῃ ν.᾿ 
δφιστήῆς Ἰὸ δὲ παλαιὸν σοφιστὴς ὁ σοφὸς ἐκαλεῖτο. Ἰάθπι ἀ6 
ἐλάθπι γοσδ: οὕτως ἔλεγον πάντας τοὺς πεπαιδευμένους. ΕΕἾ65γ.. 
εἶδιφ : σοφιστῆς » ἀπατεῶν. διδάσκαλος πανοῦργος. 

,, ΣΟΦΟΙ͂Σ, δαρέεηδ, ἷξ, ἐπ ατέθ φωαάαπι ρογίξδμδ. ὈΩΣΝῸΝ 
ἤΐατ, εχ γ101:,. νογέέαϑ. Ῥτον. ΧΗΠ, 18. ἄγγελος δὲ σοφὸς ῥύσε-- 
ἴα αὐτὸν, ὍΔδ1 ἴδιαόῃ 7ασρόγμα ὩΘῚ τη8}]6 οομϊδοῖξ ἰδροπάυπι 
δι6 σαφής. -- ὨΣῚ) ϑοέεπέξα. Ῥτον, ΧΙ͂Ψ, γ. - ὩΞ5η. Οοῃ. ΧΙ], 

2 8δπ). ΧΙ͂Ψ, 2. ἔλαβεν ἐκεῖθεν γυναῖκα σοφὴν, δυτιοῦθδῖ ἰπ 46 
πῃ ϊοτο; ρδγξέαπι ἐπ αγίσ “ωα. Ἰοὺ. Ὑ, 13. σοφοὺς. 7αίϊαςεε, 
Ῥαμιιιίφηέοσ. ϑῖο τη Ἑχοᾶ. 1,. 10. υδὲ ΤΧΧ ρϑῖ κατασοφί- 
ἄσϑαι ᾿τατπιδίο]όταπῖ, [οτόπ. ΓΧ, 16. καλέσατε τὰς Θρηνούσας» 
καὶ ἐλθέτωσαν» καὶ πρὸκ τὰς σοφὰς ἀποστείλατε, γοσδῖο ἸΔιηδῃ- 
ἰιτῖοθδ, ὧς νϑηΐδεηξ, δξ. 11155., φμῶδ ἐπ ἀγὲδ διεα ραγίξαα δμπέ, 
ΜΕ ϊ6, ΑΔ 4πθπι Ἰοοῦπι Οἠηγθορέοπιιδ πὰ Οαίεη, Ολ δδν.. Ῥ. 
ιῦ, ϑρηνητρίας κελεύει πανταχόθεν γυναῖκας καλεῖν, καὶ σοφας 

ἄτας λέγε. τέ δήποτε; κατὰ τὴν ἔξωθεν αὐτῶν ὑπόνοιαν σοφας 
( ᾿ : 

Π1 
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τὴν οἰκείαν ἐπισεήμην. Τὸν γὰρ εἰδότα τι σοφὸν εἴωϑε καλεῖν, 
ὡς ὅτον λέγεε (Ῥε. ἹὈΨΤΙ, 5.) φαρμακοῦταε φαρμακευομένη παρὰ 
σοφοῦ. Καί (ες. ΧΙ͂Χ, 12.) ποῦ εἰσὶν οἱ σοφοὶ κάνεως; 166. ΤΠ, 
4. σοφὸν ἀρχιτέκτονα, ἀγέῤῥοίοδειπι νεῖ ρεγέδεεπε δεοβςοοΐμιε, 
Οοπῖ, ε Οος. ΠΠ], 10. εἴ δά ἃ. }, διιοῖοτες οἰέδῖος δ οὗβο Ρ. 543. 
δεηυ. - 152Π : Μ5Ό.37 οδδὶ ἄ. ρίων. Ὠ δὰ. 1, 12. 15. Υ, 7. δ. 
10. - πρϑ3ῃ, ταρέεπέέα. Ῥτον. ΧΠΙ͂, το. ΧΙ, 5. - ΞὩΡΌΒῚη 
Ῥίυν. τσγέρέμγασ ἀΐογορσίγρλέραε ρογέὲ, ξἔξδιν; πιαρὲ Ῥογοΐδὲ. 
ἡποεγέ. θεα. ΧΙ, ὃ. ὅγγωα Τγδπ. Π|, 5.) - ὩΞΠΌ ράτε, Ῥγδ, 
ῬΡεγέέμα. Ῥε. 100 1}, δ. φαρμακοῦταει φαρμακευομένη παρὰ σοφοῦ. 

5 δίο ᾳυοᾳῦο 7Τλεοάοέ. ὕἵμέρ. δαρέεηεαγ. ϑοὰ ἰρδὰ Ἰδοῖϊο τξδΐ δεῖ 
δυδρεοῖδ. ΙΝπ; ἔογί δε ἱθρεπάσαι εεἰ παρασοφοῦ, δαὶ παρασο» 
φῶς ὃ Ουοά εἰ Ἰεοεῖίο τεοορῖᾶ τοιϊοτεέυν, εἰδιθ απ ται 65εοῖ, 
φαρμακεύεσθαε ε8ε6 εὐοσεγὲ ἐποαπέαξέοποες, ἐπδέϊξιδξειπε δεεα ἐπ, 
ἀγές ἑποαπέαπαϊς, υἱ φαρμακούμενος παρὰ σοφοῦ δεἷξ ᾿ποδηῖαῖῖο- 
1:65 οδοοῖυς δὖ ἀγέξα ρεγέέο, φυϊ Δἄδο Ῥθηο ο4116ὲ ἢδηο δτίθια. 
«44υἱΐα Βδῦδὲ σεσοφισμένου. ΤΌΠΟ Ἰοξίεδοπε ἔπ ἴσρο ἴ23Π2. 

., ΖΤΑδοσογείο δὰ Ἀ. 1. σοφὸς ὀχροπίτατ ὁ ϑηρεπωδός. 80 οἰἶᾶπι 
ἐχ ὀοδει; διρίάαφ. Οοπέον δὲ 486 πιοάο δηΐδβ οκ Ολγχγδρσέοπιθ 
παῖδίδ υηΐ, Ῥιον. ΧΧΧ, χά, - γ132 μᾶτῖ, ΝΙΡΒ. δ 3,3, ἑμέοί.- 
δεροηδ. ἃ ϑαμπι, ΧΥ͂Ϊ, ιὃ. ἃ Ἄδρ. ΠΙ, 12. - ΙδΌ ρασε. Ῥαβ, 
οὐοέμσιδ. ἘΖοοῖ. ΧΧΥΙΙ, 15, - πρΒ., ἀρονέϊσ, 80. οομεἶίδ, νέο 
ἶδπ4. «44. Ἐχοὰ. ΧΧΙ͂ΠΙ, ὃ. δ8εὰ τοοῖο ἀαθϊεδε Αἀ ἢ.1. δολαγο 

.7επδεγρίμθ, δὰ σσφῶν γοτα δ “φιρα νϑαυρτῖς; Ῥοῖτε8 δίδζαξξ, 
Βδηο νοσδαὶ ε686 ρίοδεδπι ὁ ἤδυξ, ΧΥΪ, 19. Βαο ξγδηδἹλίδαι, 
- 8,3, ἐκοοίσιϑ. ον. ΧΧΙ͂, 22. ὩΡὲ σοφοὶ δπξ ἱ. 4. σοφοὶ παρ᾽ 
ἑαυτοῖς» φμὲ εἰδὲ ἐρεὶ δαρέθπέος νἑάδπέμν, αἀγτοραηέδδ, διρεγδὶ, 
γιὰς 265, Ν, Τ' 6. Ἀν ν. Εἴδογοῖ. σοφὸς, φρόνιμος, φελότεχνος 
«αὶ ἐξευρετικὸς » καὶ ὁ τῶν ϑεέων ἔμπειρος. ᾿ 

ΣΟΦΟΙ͂Σ ΓΙ ΝΟΙΚΑΙ, ταρίδην βο. τῶϑη. Ῥτον. ΤΧ, 1ἅ. 
ΧΙΧ, 20. ΧΧΥΤΙ, 1:1. ΟΝ ᾿ 

ΣΟΦΟΣ ἘΠ] οαρέσα διεπε. ἴῶ5η. 1οῦ. ΧΧΧΤΤΙ, 9. 
Ῥιον. ΤΧ, 2. ΧΙΠΙ, 4ι. ᾿ 

ΣΟΦΩΎΤΕΡΟΣ, οοιαραν. δαρίσηξϊον. ταῦτ, βδϑηαυθηΐα 5. 
Ῥίον. ΧΧΥ͂Ι, 16. ΧΧΧ, 24. Ἐπεοβ, ΧΧΥ͂ΤΠΙ, Ὁ. 

ΣΟΦΩΤΕΡΟΣ ΤΥ ΝΟΜΑ͂Ι, “αρίσηέέον 330. ἔ3ϑνι, 56- 
4υθηΐο Ὁ. Ῥτγον. ΥΊΙ, 6, ᾿ 

ΣΟΦΑΣ ΤΕΡΟΣ 4 ,11᾿, δαρίσηξέοτ' διεπε. τ25Π, βεαυδηῖθ 
Ὁ. Ῥεον. ΙΧ, 9. -- πρὸ ἡ ὉΠ, αὐάο ἀοογέπαπι. Ῥέον. 1, 5. 

ΣΟΦΟΙΩ, εορίσμπέεπι ἔαοῖο, ἑπδένμο, ΓΒ, αρονίο. Ῥε. 
ΟΧΙΥ, 8. δόπεὰ πιουδὶὶ γόσεῖι Βορταίσσπι δοοθρίξ. 

ΣΟΦΩ͂Σ, εαρίδηξεγ. τῶ23. 1ε8. ΧΧΧΙ͂, 2. ΧΙ,, 20. - 
ΠΌΞΠ5, ἐπ᾿ δαρίεπίδα. “1. Ῥτον. ΧΧΧΈ, 46. εὐρς "ὁ 

ΣΠΑΔΩΝ, ὁραάο, φμιιμοζίεδ. "ῃν 9 ὁοπεργδαδιεδ, δοη- 
Ῥ»έεδοσ λαδεπς ἐσδέξοιιδοδ, 7πο. Τιον. ΧΧΙΙ, 24. σπάδοντα 88:0. 
Οοδά. Οὐοἱεΐ. οἱ Ζῖρμε.. -- ὈΝῚΘ0 σωπιοῆμα. Οοη. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 55. 
ἴε5, ΧΧΧΊΧ, 7. Ἀἰοεγοῦ, “« ϑιυέάαε: σπάδων, ὃ εὐνοῦχος. 
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ΣΠΑΘΑΡῚΙΚΑ), ἐεραϊλαγέρα, ογηαπιρηέεν πμρέϊοῦγο, ααοᾶ 
«αἱ γοοῦ Ὠθῦτ. τοοροπάδαϊ, ποὰ ἱϊὰα ροιδβρϑοίυπι δεβ8 δουὶδὶξ 
ἩἨρπξαιφοπμα. ὅγπιπι. 166. 111, 45. Τὰ Ἡδκαρίϊ δὰ 3.» 

, πίπισ,. Ῥοξεοδὲ ἴδβιθα δοάδιῃ ξυγο δά δητεοϑάθῃβ Ὠ ηδὴς γθ-- 
᾿ πὶ, ααοὰ δαῤγρέγαθ, ἐλογίεδένα ποῖοι, Αγογοείρέιε, ααΐ 

“εϑαρίσκα ἃ σπωθαρίσκον (ᾳύδιι ἴδιηθῃ ἔοσγηιθπι ἃ ᾿ΐπροδθ 
ξδθολ 6 Δ ΔΙΟΡ δ ταᾶρὶδ ΔΌΒΟΣτΟτΟ ἔδίοζυν, αὔδηὶ ἔοσηιδπι σπας 
ϑερίσχος, οπν 418 κλαδέσκος, λημνίσκος εἴο. οοπἔοττα ρΡοδ5ἷ8). 
Με Ιοβϑθι ἄπι οομϊέοῖς, ἑβέοχρεοῖθαι ροιΐοδ ὨΙΒΟΣΗΣ 10, 1860 
θριπαῖ, ΄΄ : ὶ 

ΣΠ4ΘΑῬΙ͂ΣΧΟΣ, εραϊλατγίδοια. Ἠσοο ηυϊὰ δὲ ὲ νο]ΐξ, 80 
δοῃ γἱάδοτα ξατοπῖων φογωδέμδ εἰ ϑοπέξαμοονιιδ, θνιμδὲμδ ὁοτς 
ἔτι ἐραελαζέονι, πιρὶἑοῦγο ογμαπεσπέδεπε, φωοα δναοΐίο ἐπϑοτδ.: 
ῥαπέ ἀγπιέξῥαδ δ6ὰ ὑγαολέαϊέα ἰοοο. ΖΦ δοΐετο δὐῖϑια ἴῃ Οἰανὲ 
ἤσι, ΟΟ. Ὁ. γ7. νἱάϑῖυν ποῖατϑ ρορίωμπε 560 “απιπιϑιπι ἴα 

᾿ ἄϊαπα!, ααοὰ 6δ88οὲ Ρανέάενδο, ποῦ ἐενίδηδ, ἃ σπάϑη, ηποᾷ 
ἐδηγιπισπέξ ν οσα αΐιοι ὁ6Ε, 4μ0 Ρμεγοιεδοῖδθθ νοίθγ 69 δὲ σογαεη» 
μὲ ἤΐα Ἰεχαπῖοτ. Ὑιά. ΦῬοίέμα 1, 36. δὲ ϑαϊπιαδίεκια τὰ 
ὑσίριε, Ηΐδε, ἀρ. Ῥ. 544, ἡνκ, ρορὶὲ 5. νοἱξ ρόπμα φωοαῖ- 

» 40 ζοογηέπαε Ογίδηέξα ἐσπερογο πιακὲπιθ αθδέδνο ο8 οὖνοΐἶο 
ΡεΓπέ) τὸ ϑέρεστρον, αἱ ΤΟΟΧΧ ἈὨ. 1. τταπδιυ]οσαμι. 2πο. εἰ 

εἀ. ἤοπι. Οσα. ΧΧΧΥΠΙ, τά. ὃ. 
"ΣΠΑΊΡΩ, ραϊρίίο, νἱδνο. 4 Νίδοο. ΧΥ͂, 15: ἐπὶ γῆς 

σπαίροντας. “Ῥλοέξωδ: σπαίρεν., ἅλλεται, σκαρέζεν) ἐκπνεῖ τὴν 
ψυχήν. ΑΔᾶ6 Ζοπαγαπι οο]. χθ6ὅ. ᾿ -" 

"ΣΠΑ͂ 4, ἱ. ᾳ. ἀσπάλαξ, ἑαΐρα. ὨΘΝ Δ, ἰάδιι, Ιιονς 
ΧΙ, 80. 560. 414. Τὴ τοϊφυΐδ ᾿ἰθτῖβ Ἰορίτονς ἀσπάλαξ. Οομπέος, 
διγηιοὶ, ΜΙ, 161, γ. 8.π|1}16 Βυΐο δὲ γὸχ σπάλαϑρος, Ρτο 4υἃ 
δίδη) ἀσπάλαϑρος ΡῬουΐτις, Ὑ146 Εἰγπιοὶ, Ομαϊαπεπι δά, 25. 

ἜΣΠΦ' ΝΗ, ταγίέαδ, ραμοίέαο., ιάα 5, γ. σπάνις. ὦ 
᾿ς ΣΠΑΝΔ4 ΖΩ͂ δὶ ΣΠΑΝΙ ΖΟΙΜΔ), γαγόθοο, γαγμβ ϑιεηῇ, 
ἀὐπίπωμον,, μονιμέγέᾳ ἑαδογο. με, αὖδο. ἴον». ΧΙΨΥ͂, χ1. χρόνῳ 
δρ σπανίζεξαι ϑάλασσα,, Ἰοιαροτο δαΐπι εοἰἐπιέπδξμν ἀ4υδ. 20θα. 

ἐπ 25. Ἰόγοπι. σπανίζεται, σκορπίζεται, λείπει, ὑστερεῖς 
ται, ἴάδπι ἔδεθ σιοᾷυθ μαβοῖ Ζοπαγας Ζες. ιθ66. ΙυάΐτΒ. 
ΧΙ, γχ5, ἐσπανίσϑη πᾶν ὕδωρ. Ῥτααῖοτοα Ἰορίτυς δρυιὰ 26. 
δ, δολοῖ, 4«ἀ, ἤοπι. Τιαν. ΧΙΠΙ, δδ. ῥτο Βαῦτ. ὕῦπῃ, )οδδίο, 
σπανίζουσαν, αυδη; Ἰθοίλοποαι “οπέξαμοοπμδ 8110 εἴ δχῖγα 
ὑσαπι ρσορείῃμι ἰγδηδ]αΐίδια ρυῖϊαῖ. 2 ἐθίέμδ δυΐθπι τεῖα!ς δὰ 
ΠΝΘΌ, ῥρωγβοη,8., σΟΥΤΟΟΐδηδ, ν. 51. οὐτὰ 408 νο06 4φυοᾳυθ 
Ἱπῃρίτας ἃ Ἡοπέξαμοοηο. 10. ΧΙΥ͂, 44. ἴπ ᾳυΐθιβ ]οςῖ8 46 
ἰρνα βεῖτηο εἴ. Βαλγέξωδ ΘΟΈΙΕῚΣ σπαϑίζουσα, 4.86 ἰδτιθπ. 
ΤῸΧ ποι δῖα υϑδυτρδίυσ, τἴ νοσὶρυ8 Ποῦτ, δὲ ἰθρταὰθ σοτν δ" 
διδῖ, Εοσίθ ἰοροηάυμι ξανθίζουσα, ο0]]. ν. 57. ὉὄὈ1 τῷ ὨΠῚῪΞ, 
ξεππιρροσηδ, ταδροπάεϊ, Ὑἱὰδ βἀ. ῥγΐογϑαι Ἰοομπι Π͵οπέξαιοο.- 
Ἀθη, - Ἄϑῃ γι, οὐὗδέρπο. Ὅδῃ, ἸΧ, 24. 860. οοἄ, Οὐέδ. καὶ τας. 
αὐικίας. σπανίσαν,. Ρτο η4.)ο ἴῃ φὍοᾳυθπιῖρυδ συντεελεσθῆναν 

- 

Α 
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Ῥουιλῖησ. Ἔθηθ αποδά' βοηδιιη Ναιι σίρίλδατπ ἴα 11. ΟΟ; 
Ῥῖὸ ,Μἶπὸ δ6ὰ δχέγοπιο αἴδομέμδ τοὶ ροιϊξας. 810 ἔπ ὐοπϑδθϑ. 
ανέν. Ἰ. σεσίλλωπι οὐγοιδέμθ, ἐϑὲ ὀχένγοπμπι νίαθ, 61 ΟὈγαπ. 
8μν. ΧΧΧΊΙΙ, 4ο. Μυμαπιεὰ 80 γοοδὲ σέρέϊωπι ργορλοέα- 
γιπι,. ἢ. 6. εὐὐξέπεπι, δὸ ἔοτῖδ885 ρ»γαδοέαηέδοίηιεπι. ϑοἃ ἔοτι- 
8686 δἰΐδπι Ῥτὸ σπανίσαε τοδοτιθοτι ἀππ; 6εὲ σφραγίσαι; υἱ 1ο6]- 
ἕυν ἀρυὰ “λαπαδέμπι 46 ἑποαγπαΐξ. νογδὲ 2)εὲ Τ. 1. ». 92. ὁ6ἀ. 
Οὐοἷ. δὸ Τδεοάογεέμπι. Ὁ 

ΣΠΑ ΝΟΣ, γναργὼδ, Ῥαμδιιδ, ραγοῖϑ, Σπάνιον ῬτΟ σπα- 
ψίως, Δἀνετθῖδ!τον, γαρο. ἜΝ.) Ῥγϑέδοδιωδ. ϑγπηπι. 1 ϑ8:). ΠΠ, 1. 

᾿ ΣΠΑ͂ΝΙΟΝ ΕΙ ΣΑΙ ΤΏ, νανμπὶ ἑπάμοο. 4 ΗΙΡΒ, ἃ 
ΑΔ, Ῥγεέέοδωπι λαῦδο. Ῥεον. ΧΧΥ͂, 11, σπάνιον εἴσαγε σὸν 
πόδα πρὸς τὸν σεαυτοῦ φίλον, γακωϑ δὲς ἴῃ ἀικῖοο ἴῃ ο σομγϑδὶς 
εμάο: ἴδογοΐ. σπάνιον, ἀραιόν. 

ΣΠΑΝΙΣ, ταγέέας, ροπωγέα, ἱπορέα. Ὀθε, αἰσίδοέιι, 
πιπι. Ῥτονυ. ΧΙΥ͂, "8. - πο, νιαϊοαίοεῖο, ααοὰ. ἂ6 νἐοξειϑ 

οπιπέμτπαμ6 τ γιὸ ῥσγεγέα δοάθιῃ ταοᾶο ἀϊοϊξας, τ ορροεῖ- 
ἴση Π33 ἀ6 οορία εἰ αδωπααπέξα᾽ οπιπέτπε τόγεπ. Αἰ φμΐία 
λυχῖα Ορα. Οοὐδέζε, Τ)ηϑαι. ΧΧΥ͂ΠΙῚ, 20.. Μοπεξ.- οαϊ ἰυδεὶξ 
σπάνη. {π0.. 860. οοᾶ. δαγδογέημηπι Νῖαϊ, ΤΊ, 5. σπάνιν, 
ᾳυοὰ δὺξ 4 ϑδγπιπιαοΐο Ῥτοξεοῖαπι 68ῖ, απὸ ὁχ δ᾽ἐθσα νϑγεΐοῃθ 
«44μεΐϊαε Βαυδῖαπι. Ταάϊει. 117, 9. ἐν τῇ σπάνει τῶν ὑδάτων, 
ἐπὶ ῥογιγέα σα ΠῈ. ἡ ᾿ 

᾿ ΣΠΑΡΑΓΙΟΣΣ, ἰασοναΐέΐο,  απίαξμδ, δοπρεῖσέο., Ρ67- 
“ἐωγδαξίο. ΔΨ, ΛΟΥΤΟΓ, νογέξρο, ϑγπιπι. 198. 1.1, (17.) 23. 
σπαραγμοῦ, 1 δ. σοπιποέέοηδ δὸ ρμόγεμγδαξέοησ αὐξπεὶ ἄϊοϊτυτ. 

ΣΠΑΡΑ'ΣΣΟΙΜΑΩΑ7, ἴασεγον, ρμεγὲμγῦον, ναἱαάφ σοπιπιο- 
ΨΕΟΥ͂. ΠῈΣ, ϑέγερο, Ἰούδα. ΕἾ, 10. δα ΄χυδπὶ Ἰοσαπι Οὐγγϑοδέο- 
πιῶ ἴῃ Οαέφια Ολὲοίογίἐ ν 3θ9.: σπαράσσεται ἡ καρδία μου) 
τουτέστιν, ὑπὸ τοῦ δέους πηδᾷ, μόνον οὐχὶ ἐξελθεῖν βουλομένη. 
"ΠΙιμεῖται μητέρα τὰ σπλάγχνα σπαραττομένην ἐπὶ. τέκνων ὁλέ- 
ϑρῳ. - ὥΡλῊη ἩϊεΙρ. σοπεπιονθοῦ. ἃ ϑαῳ. ΧΧΙ͂Ι, 8, τὼ θὲ- 
μέλια τοῦ οὐρανοῦ συνεταράχϑησαν καὶ ἐσπαράχϑησαν., ἔα ἀα- 
ταϑηῖδ 606] οομτσθδρδοΐυσ, δὲ νσἝσπεδηξθν οοπιπιονεδ 7. 
- τυ, οαϑάο, ἑποίάο. “44. Ζαοι. ΧΙ͂Ι, 5. σπαρασσόμενορ- 
5. Νίαοο. ΡΝ, 6. νἱτρίπεο θρῆνον ἐξῆρχον, ὡς ἐσπαραγμέναι 
σκυλμοῖς ἀλλοεϑνέσι, ἰαπάθαπι ἑαπέαέαε ἃ ροπεϊΐππι νοχϑιΐος 
μἰθυ5. Μεεγοῖ. σπαρασσόμεθα, ξεύόμεθα,, ταραττόμεϑα. 

ἈΣΙΙΑΡΑ͂'ΣΣΩ, ἰαοογο, αἰέαοονο, ἀἰδαπίο. ἡ ῶΣ, ΗΠ ΡΒ. 
ἃ πῦῳ, ῥγοϊέοίο, δα. ὙΠ, 7..660. οοἄ, Ολέε. ἐσπάραξεν αὐτὸν 
ἐπὶ τὴν γῆν. Οομίϊοετο ἔδοῦο ατιῖδ ροββοῖ, Ἰορϑηάττν 6858 
ἔῤῥαξεν, 90}. 10. δὲ 11.: ϑορααγίο ἴδτοθ δὰ Ὦ. 1. νἱάοευε 
ὩΊὮΣ] τυσϊδπάσπι, δὲ ἑσπαραξε σαπηυϊαῖα νἱγαῖϊο ροϑέξασε 6886. 

ΣΠΑ͂ΡΓΑΝΟΝ, ἰμδοέα, ραπημδ' αὐδοηριδ, ἐπ φο ἐπε 
᾿ἤἴαηο ἐπνοίνέέων. ὈΏππ ἀπέ. Ἡορδ. 7αδοαπάο, Ἐοοῖ. ΧΥῚ, 4. 
ἐν σπαργάνοις οὐκ ἐσπαργανωθϑης, 7αδοὶέδ ποη οὐνοδερέξεα Φ4. 
Οοὐξ, 56Ρ. ΥἹΙ, 4. Ἡεεγοῖ. σπαργάνοις» δεσμοῖς ν ῥάκεσι 
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ΣΙΑΡΙΑΝΟΏ, γαεοίᾳ, ζαροὶἑα ἑπνοῖνο. ΒΗ. Ῥγλ." 
Ἑεεοι. ΧΥΙ, 4. - πὴηπ, )αφοία, Ἰον. ΧΧΧΥΊΤΙΙ, 9. ᾽ 

ΣΠΑ͂ΡΤΙΌΝ, ορτιορτῖο 7ωπὲς δραγίδιιθ, δὲ δΘΡΟΓΑΙ ΣΕΥ 
φιϊδεέ ζμπὲν,  έωπι, Ἐλππι, βέμπι. Οεα. ΧΙΨΥ͂,, 25. ἀπὸ σπαρ- 
τίον ἕως σφυρωτῆρος ὑποδήματος, 8' 32ο πδαὰο δὰ οοτεὶρίαπι 
οὐοεδιαθωῖῖ. φιέα 1θῖ ῥτο σπαρεέου ἈδΡεὲ δάμματος. Ἰὐπάθ 
δρυὰ δ ἴσογολέωπι: σπαρτέου, ῥάμματος. ἴοε. 11, τὮ. σπαρτίον 
τὸ κόχκενον, ζέμπι σοοοέπομεπι. Ἰα. ΧΥ͂Ι, Χ2. Υ᾽άθ οὲ Οδηῖξ, 
ἿΝ, 5. Κα. 101: δέοι νἱέέα οοοοΐηδα. ΝεΙΏρΡΟ Ὧ:η οπιηᾶ 
ποῖδῖ, φμοά σοῃέογέμχη, σὲ σοπέσακίμπι 666. Κα διζοια τι 6]18 
οὐυνοϑῖε 16 0219, αυδπηὶ ἤϊμπηι. -- πὮ, δρπισπέμπι. Οδῃῖ, ΥἹ], 
θ. - Ἦτϑ. Εκδοῖ. ΧΙ, 5. Αἀδο Ιυὰ, ΧΥ͂Ι, 5. Σαἰ. - ᾿ξ» 785 

» απιμορίδ. Ἰοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, δ. .- ἔλθῃ. σαίαπιια. ἘΘοἢ.. 
5. ὩδΣ σπαρτίον ποῖαι Γμηέομίμπι αδαὐβοαέογιπε, νοὶ με 

. Ῥεπαϊἐοεείμσι, ἃ σπάρτη, αηὐοὰ δεουμάμαι. δ76ηγολίέωσν οτΐδτι 
οτάϑιι») τοκεονεκὴ,. δῖν 8 ρογροπαϊοιείιπα. 80. ἢ) 6δβὲ οαἰαπιωθ 
ἈΠΟ 8., οὲ δὰ χιδηδυτδηάοπ, οἰἶδπὶ ἔπηθ5 δά δβρορδηξον, 
Νοι ἱρίξατ ρα ϑεὶξ δἴδϊμοσθ, υυΧΧ Β.1. Ὁ 1Ἰορἴδ86. Οδοῖθι 
σύπι ἢ. 1. ἀρυά ΓΧΧ ἄυδε γογβίομος οοδϊαθγαμῖ. -- ΥὙ146 διδῇ 
γεωμετρία. μος τ ἐκο τος 

ΣΠΗ͂ΣΜΟῚΣ, ἐναοέίο, σκίγαοέϊο, σαὐμοέίϊο, αἰξαέγέοεΐο, ἢ 
2 Μίαοο. Υ͂, 5. μαχαιρῶν σπασμοὺς, ρἰδάϊοκημι οὐμοέξοησα,. Ὦ, 
4, δἰδάϊοϑ δέγίοίος. ᾿ ! 

ΣΠΑΤΑΜΑΩ, ἀρίξοίον, Ἰωκωγοφά, αοἰίοαίε νἦνο. δὶτ, 
ΧΧΙ, 1γ. ὃ σπαταλῶν, ἱμκμγίορα νένοπδι. Μδεγοῖ. σπακαλᾷ, 
ερυφᾷ. ον. Ογνε ὲ 45. Βνεπι. σπαταλᾷ, λίαν τρυφᾷ, ἀσωτως 
ὧ.. 1:επ. »εἰ. σπαταλῶ, αεἰξρίαα αρο. Οοπᾷ. ἀο μΒοο νοῖδο 27) οἷς 
ἥωπ δὰ ι Τίω. Υ, 6. Ρ. άθ9. 8ο Ζοκίοοπ Ν, Τ.' 4. Ἀὰν. 

ΣΙΠΩΤΑ 22, ἀοἰλοίαθ, ἐμῶμδ. λοϑὉ.. οξίσοέαέϊο. ϑγπιπιο 
Οο}}6}, 11, 8. 2κπο. δες. ὙΠ], 6. σπαΣάλας. δ8ϊ:τ:. ΧΧΥΤΙ, 15. 
γέλως αὐτῶν ἐν σπαταάλη ἁμαρτίας. Τωαεέπωδ νοεῖ: τέδερδ ἐδίογιεπε 
ἴπ εοἐξοέξα (πι816. Ἀλδοϊέι5 Ἰορίτων : ἐπ αεἰέοέέβ.) Ῥαοςδῖὶ, Β. ὁ. 
πὶ Τῖϑι. οὐ φαμαϊο παγγαπὲ δμαδ ἐδέᾳιπει, αἰδαδημο ζοσαάαϑ 
Φεοοσαΐογμης αἰοἰζοΐαδ. Τισιεγίπα: δοσέογοδαπι Ψοῤμρέαέεπι. 

ΣΠΑΤΑΜΟΣ, αἀεἰἑοαέμδ. ἢλχ, ἔσηογ. ὅγπιπι, Ὠσαῖ, 
ΧΧΥΊΤΙΙ, δά. Τρίτων αυοηύο δι: ΧΧΙ, τ5. 

ΣΙΗΜἍ4᾽,2. ἐγαλο, δέγίπφο. ἈΔᾺ, οοοΐάο. Ἐκοοῖ. ΧΧΥ͂Ι, 
15. ἐν τῷ σπάσαι μάχαιραν ἐν μέσῳ σου.. Ἰυΐρετο νετῖοτυαηῖ. -ὸ 
ἘΣ ΡΩ ΗΙρῸ. αρργορέπημανε αοὶο, φᾳοοοίογο. ὅχπιπι. Ἐξε οὶ. 
ΧΧΕΙ, 4. υδὲ δοπρέενμα Ῥτὸ σπάσαε οοπίϊοὶξ Ἰοραπάσπηι φϑασαι- 
- ΘΛΌ. στροέϊο. Ἐδοι. ΧΧΙῚ, 28. ἐσπασμένη. (Δ) πὰ δαάδιι νοοϑ 
δ ρτοχθ δηιδοδαδητθυδ 0486 μδὲ δυπὲν δυδρίοον, ΟΧΧ 
δοιὶ ρϑὶδδο ροῖϊξιδ ἑξοιυμασμένη, ς0]]. ΕἰΖοοὶι, ΧΧΤ, τα. 11. δεᾶ 
τεοαρῖδαηι ἰδοεῖομοπι δαροὲ Οὐαΐες ὅγνυ. Πεχαρίανγίὶδ. τ ΔΧ.2 
ΝΙΡΒ. ἀοίογα αὔἧοϊογ. “4. ΟΟΒ6]. Χ, 9. σπασϑήσεται. - "9. 
2 ὅδ. ΧΧΙΠ, 8. ἐσπάσατο. ογεοοηέις. δὰ Ἀ. 1. οομέετε ταῦ, 
ιλλο, οπτέγαλσγε, ἐνείζεγε, - ὙὙΣ ῬΙΒ, ἃ ἊΨ, ϑωδοίέο. ἡ Ῥατι, 
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ΧΙ, 11..20. οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ, Ἐς δἐγίπρεδάξ 
Ἰαάΐαπι δθμι. - ΒΒ, ἀρογίο. Ῥδ6. ΧΧΧΥ͂ΣΕ, τά, ῥομφαίαν ᾿ 

ἔσπάσαντο « «ρ)αἀίτιαι δέἐγέπρεδαπέ. Οομπέ. Νῖατο. ΧΙ͂Υ, ἀ7. οἱ 
1οχ. Ν..Τ. 8. ἅ. ν. Ἡδογοῖ. ἐσπάσαντο, εἵλκυσαν. -- ἢ) 65» 
ἐγαλο. Νυτω. ΧΧΙΙ, 215. Τυά. ΤΥ͂, 15. ἐσπασμένη, ρίασέμε 
σἰγοέμδ 8. Θναρίπαΐμθ, Ἠμπο ροτιῖποε ρ10884 Ζοεγολὲέ!᾽ ἐσπαὰ- 
σμένη, γεγυβνασμένη. ϑ8οὰ ῬἨυϊΐο οπιοπ ἀδτί ἀθῦοτο γεγυμνωμένη. 
Οετῖο ᾿εγοαέαπμο ἀϊπῖς γυμνοῦν ξίφος. ιά6 1, ὃ, 12. εἐὲ ΝῊ, ά, 
χζ. ΑὐἹ ποΐδηᾶτι5 Ὀδὰ8 νογδὲ γυμνάζειν, ππιάαγο. Τα, ὙΤΠΗ, 20. 
ΧΧ, 2. οἵ δι δὲ. 58}. ΥἹΙ, 5. ἐγώ δὲ γενόμενος ἔσπασα τὸν κοινὸν 
ἀέρα, 660 δαΐδη πδῖδϑ ἐγατὲ Θοτημηδτη Δόζθ,. Κμὲρ. “οσσορὲς 
ἄθημϑα δοάθηι - ὟῚ 46 4}181 μαχαερα. - ἐς τ ὦ 

᾿ς ΣΠΕΖΡΑ͂, φρένα, σαέοσγνα, οοΐογα, ἕρμα, πε αΥωσ, 
ογεἷο πιξῥιέαγίδ. Ἑαάίτι, ΧΤΥ͂, 11. ἐξήλθοσαν κατὰ σπεῖραν, ἐμνγ-! 
πιαῖὲπι ἐρτοὰϊορδηῖαν. 42 Μίδοσο. ἯΙ, 425. τῆς πρώτης σπείρας 
αὐτὸς προηγούμενος. Ῥτὶπιὶ ογαῤηιέα ἵρε0 ἄτιχ. Ὑίάο εἰ 2 Νῖαδο. 
ΧΙ, 22. 4 Μαοο, ΧΙ, 20. κατέστησεν αὐτους ἐπὲ τῶν σπειρῶν, 
1108 σοβογεϊδιια ρταοξδοις. ϑμέάαδ: σπεῖρα, τάξις στρατεωτιεκή- 
Ἰάεπι: ΣΖπεῖραε, πλήθη στρατευμάτων, φάλαγγες, νούμερα, 
λεγεῶν. Ηδεγοῖ. ᾿Εκ σπείρης.» ἐκ τάγματος, ἔκ νουμέρου. Αἃ 
4πεαι Ἰοσυπι ϑορέηριμδ: Οἷο. ἐϊδ. Ὑ, ἐπ Κζογτεπε: Κα Ζεο τε 
γποτοῦ ος οασονε οοδογία. ΟΟπΕ, Οἴοοεαν.. Ογαοο, ἐπ Ν. 1. 
«Διἰδονεὶ οἀϊταπι Ρ. 21. αυὲ δεΐδαι ἢ. 105. εχ .48. Κ᾽ οδοέέ 886 
Ρτοίετε: σπεῖρα, ἐπὸ ἐνσπείρασϑαι ἡμᾶς ἐν αὐτῆ. ῬΊάτα νἱὰθ 
6 Βαο γόοεο ἴῃ Ζες. Ν, Τ. 6. Δ. ν. : 

ΣΠΕΙΡΗΔΖΟΙ͂Ν, ἐπ νπεοάμπι δρίγασ, γεὶ ἐπ ογδοπι σοπρο- 
διιξὲπι, σολονδαξῖϊπι, 6. φολογέσα, σαέεγναίέπι, ἐμγτπαίπε 
ἃ Μδοο. ,,2. ΧΙ, 20. διατάξας τὴν αὐτοῦ στρατιὰν σπειρηϑον. 

ΣΠΈΜῬΕ, ϑεπιῶπο, δένο, ἴῖ. ἐραγρὸ, αέερεγρθ. Ὑ58 
ἩΪρδ. ἃ γ13, αὐδδέρο, αΐδρονρο. Οϑα. ΧΙ, 8. ἔσπειρεν αὐτους 
κύριος ἐκεῖθεν, αἐδρονδὲξ 1105 Ὠδουνλτυβ ἰαὰθ: υδὶ 811} διέσπει» 
ρὲν ὈΑΌ6η;. ἴε5. ΧΧΥΠΙ͂, 25. - 3. Ναπ. ΧΥῚΙ, 57. τοῦὐξὸ 
ὅπεῖρον ἐκεῖ, ᾿θπο (80. 15 6 η1) δραγβὸ ἴῖηο ἰὨ 46. Εποά, ΧΧΧΗ, 
19. - 9}. Ζδοξι. Χ, 9. σπερῶ αὐτοὺς ἐν λαοῖς, αἰερονρόπι 1106 
πίε ρορΌ]ος. Ηδρρ. 1, 6. ΝΡ. 1, τά, οὲ δἱὲδι δαϑριπδ. - 
"1, δέπιθπ. Νυπι. ΧΧ, 5. Ρῖον. ΧΙ. “5. υδί Ἰορογαπε 
νον, - ὔὔπ, ἀγο. 7π6. Ηοδ. Χ, χ8, ἐσπείρατε, Ἔστι 4008 
86 8Όπι, δὲ δῖ0 ἰ 811}16 Ἠθοφυσ Ἰοοῖδ Υ. Τ. Ἰερίτωον, Ῥεδοίεγεδ 
απ ἰπ πηΐνογδβιπι ποδϊοποπι σερόέτδ ὩρΡΎΟΥ απ ΒΔΌν 886 νἱ 6. 
ἴυτ, - »Ὺ5, δοπιοπέϊσ, ἴε5. ΧΙΧ,, 7. - ΠῚ3, αἰεροίϊο. 1οτοτα. 
ΧΧΧ,, 14. ὅτε ἐσπαρμένη ἐκλήϑης, ηοά αἴδρεγδα ψΟΟΒΤΊΒ. “' 
Ὠ 8, ϑροπέδ παέμτι. ἴε. ΧΧΧΥΙΙ, 20. ἃ ἔσπαρκας. Ἑοεῖθ 

Ἰεροηδυπι ἃ οὐκ ἔσπαρκὰς» δυῖ τῷ πθῦ, αυοὰ ἐπ υαλνογδῦϊα 
φῇιωνάονο, ἰαγρέξορ ἄαγε ἀοῖαι, ἀταθεαμβε ποιξουδηι 4665 " 
“3.18. Ῥχγον. ΧΙ, 24. υδἱ ῥτὸ σπείροντες “4. ὅγπεπι. 7ΤἼδοῦ- 
σκορπίζοντες ΒΔΌΘΩΣ, δ Ὀΐγδαυδ νὸχ ποῖδι ἐαγρίγέ, ἐἐδοναίοηι 
“εσ. Ἰὼ Ὠοϊΐουθ ργϑογοαπαῖϊξ Ἰορίτυς ά Μδεο. Χ,,. .. 
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ΜΔ ΙΝ ΣΠΕΙῬΩ, ἑονῶπι οοπιέπο. ἘΝῚ ῬΑ, Φραγφο 
“ἐροπο, 1.5. ΧΧΥΠΙΙ, 45. 

ΣΙΠΣ ΝΖΔΏ, δδο, φαονέβοο, οὔενο ἘΈΈΘΕΙΝ ἐϊφωξάας 
Ἀ0), Ἰδοαι. Θ6η. ΧΧΧΥ͂, ,4, Νυπ. ΧΧΥ͂ΤΙ, γ. Τότομν ΨΠΙ, 
7. ἅ{. Ῥε. ΧΥ͂͵ 4.  Ἀερ. ΧΎΙΪ, 15, δὲ ὕγὸ ἔσπισεν, αποὰ 
αὐὐΐυφε σοὰ, “ἴζεα., τορσπδηάσαι δὲ ἔσπεισεν, Ἐξ Ἰορέτας ἐπ 
ὠπρμμεηφὲ εὐϊεῖσπσ, - Ἠ09 οδΒα] ἃ, Ῥδῃ. 1. οη. Ἐ, 46. μάννα 
καὶ εὐωδίας εἶπε σπεῖσαι αὐτῷ, Ἰέθαπναι δὲ βοϊδευθ ποδηάδδαξ 
τἱ οὔέττοτε 1Π1ϊ. Τἴεογοῖ. σπεῖσαν, ἐκχύσαι, προσενέγκαιγ θῦσαι 
διῷ. ἴσος. Ογνι δὲ Ψ45, Βγοπί. σπεῖσαι, ἐκχυσαι, ϑῦσαι. - Ἠ63, ᾿ 
ἰϑαπεη. Νάτο. ΕΧ, 7. - ἢ59, ἐσβο. Βχοὰ. ΧΧΥ, 90. τοὺς 
κυάθους, ἐν οἷς σπείσεις ἕν. αὐτοῖς. ογαῖδοδ, φαίδιαν δα. 
ΥΙάο οεἐ Εχοᾶ. ΧΧΧΥΤΙ, 6. Ὀιττορίφαο Ἰοκετῦπε ἢσζ. ϑιρξαῖδα 

᾿ σπένδεται, δοτικῆ, ϑύεται, ἢ ϑυμιᾷν ἢ φιλιοῦται. [Ιἄδαι: 
οπένδομα:, ϑοτικῇ ν ϑύομαι, ἢ θεῷ ἀνατέϑεμαι. καὶ οσπένϑονταρ, 
ϑώνπας, προσφέροντας. “οογολ, ἔσπεισεν, προσήνεγκεν, ἔϑυσενι. 
Οὐεΐ, διεύοογὲ Τδε. Ἐοσἕεδ. Τ᾽. 11. . 995. 

ΣΠΕ'ῬΖΙ͂Α, φοπιοπ, ἴϊ. Βγοἶσδ, ρσόημθ) Ργοροηἶδο, ροφέονξ,. 
ἂν, ἐσπὲθ. 168. ΧΧΧΙ͂, 16. σπέρμα. ϑὶο ποπιρα ἐβεοεργοίδιξ 
ΦΧ Χ ἔοτταυ]δηο, ἐσποπι σὲ οὐΐδαπιπι λαδονο, δοἃ πσὰ φαοὲ8 
δεηθ, ϑυπξ δυῖοπι μόζ σπέρμα Ὦ. 1. ̓ ογαοίϊέαο πικοϊ ουδὲ, φαξ. 
εἰ ἰπ δϑ. οἰκεῖον Δρρϑ]δηΐυγ. - ὈΠΝ, Ῥοδέγεγμεπι.. ξα πὶ, 
ΧΧΠΙ͂, ὁ. ΧΧΙΨΥ͂, 20. 8.1). γοχ διοῦσ., ;Ὲ 6 πυι]116 Ἰοοΐδ ο05» 
εἰδῖ, εἰρηϊῆσαι ροσέογέξαξοπε 6. μοϑίεγοσ, Οὐηξ, Ῥε, ΟἸΧ, Χ8. 
Λπιοϑ. ᾿Ὗ, ὦ. Ροδέοενὶ δοΐθα, οὐΐπ εὲ Μέῥμο (οοπέ. Ώθαε, 
ΧΧΥ͂, 5:), Ἠ)] 6" δεῖ ἀἰοπηξον σπέρμα. - 15, Μίδα. Τοαξ, 
ΧΧΥ͂͵ δ, - οὐ, δίέῖα,. Νυπι. ΧΧΙΥ, 7.. πὶ σπέρμα 6θπιθ 
νένὴϊε ποῖδϊ, αύδπὶ ποῖϊοποπι φυοαοθ Ὦ. ]. "ν} Βαθϑῖ, - Ἴ51» 
παϑοῖμδ. 7πὸ. υπι. ΧΧΧΊ, 17. « ΠῚ], Ραΐπιοα. 1606.ὄ ΧΥ, 
10. - 2 Ῥαγέ. δέῃ. Καξ, εαέογ.. Ἰοτϑα. ἴ,, 16. 1 Θρογαμξ. 
], ο ΣῈ}, δαΐένμδ, [ε5. 1.Χ17,} 11. - Ψὴ}., ΘΟ δῖ, »Ὺ.. ΝοΩν 
ΧΙ, )γ. - νην, Οεη. ΠῚ, 15. ΤΥ, 24. ΙΧ, 9. ΧΠΙ, γ, Ἠΐο οε.. 
100} 41}118 ἰοοΐδ σπέρμα Ῥτο Ἀγοΐδ, ργσρεπὲδ, ϑοδοία γοὶ ρος 
δἰοτὶ ἀδατρϑίασ, Εοάδηι δου δὰ πο 8ο]υπι ᾿τορίοος δὲ ροοῖδα, 
δεὰ ργοβαῖοοϑ ἀπ Ο406 ΒΟΙΙΡΊΟΓΟΡ ργδαοοδ Θ᾽ βδη  δϑ πιοδ δϑπ- 
ἔδυ γοσριπ δοσορῖβ86, πιο ]τ8 οβίοη ἀϊτ πον σέμο Στηαίο. Ν. Τ' 
αὐ Βὐγαίδπε. 11}. 11. ο. 1. 6. ὅ9. Ρ. 87. ὁΦόφα. - Ὶ! οΒ]4. ὕ)δπ. 
ἴπΠ| 45, - νη, ὀγαοδέμηι. κ ϑαα. 1, 583. δὶ ἀυδίτατί πόα 
Ῥοΐεδῖ, φαΐῃ᾽ ὉΤῸ ἩΡΩΙ δὲ 59} Ἰοροπ τι ρυίαγίηε, αὐδηιννὶδ 
Ἱρυρηδηῖα τεῖ Πἰπρτιδϑῇπδ παῖατα, ΠΡ: οὐ νῪ. Εοάθιω πποᾶσ ΄ 
Ἐγερι, ΧΧΧΙ͂, 17. Ῥτὸ 191, ὄγαολέιωτι δὲς, Ἰαρότατξ σαπι 
ὅγνο 49}, ϑόπιδηρ; Ἐέιι8. ΤἸάδην ναϊϑὲ ἀθ Ἰοοΐβ 166. ΧΥΤΙ, 5. 
ΧΧΧΤΙῚ, 2. Τδη. ΧΙ, 16, -- 9 Ἢ ῬΊυτ, ἐοσιραίπα. Τ)δη. ἷ, 
12, Ῥοτῖδ Ἰδρετατϊ 391», οἶδ γοσδθυΐο β66 58 τε δυπὶ Ρτὸ 
ΤΟΟΑΡΏΪΟ ξουπιδδ. -- 8555) 5411 Ῥ᾽τ. ἰάδτη, 18}.1, 16, πὶ ϑφῆοδ,, 
ϑύπρια. - »ὴγ ἯῸ, ἐγαοεῖο δοπιέπὶὸ. Ῥε. ΟΧΧΥ͂, γ. ϑυδοῖδην 
ἵἴγῃπι ἢ, 1, Ῥοείϊυῃ οδὲ ρῖο δάϊθοῖλγο; δεη 9 9 Υ 66 ἴμπι, 

΄ 
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Οοαξ. Αμιοβ. ΤΣ, 18, - 2, Ἀδέμβ. Οαπ. ΧΧΙ, 25. .. 5,531) 15). 
ιμμθ δὲ πόροβ. 168. ΧΙ͂Ψ, 22. -- ὙΣ, ῬἈ6Γ ΔΡοσορξῃ ῥὕτὸ “512 
ξυϊ. ἃ Πλ5», αἰφέξοίσπιιϑ, αι. ΧΧΙ, ὅο. Αἱ δῖο Ἰορεγθης “2, 

᾿ ποναῖΐδ, 8δὸ ΡῬ6Ὶ σπέρμα ἨΟᾺ ρρεέογἐ;, δ6ὰ δαέένὲ αρτὶ, ρμεΐολγα 

- 

ποναϊζὲς ἐμι6}] Θροπάδ βυπῖ. - ἼΒΡ, ρμιόνἐδ, Νυτι. ΧΧΙΠ, 10. 
Ὁ ὲ μετ ρωένεγοην Ζαοσοδὲ ᾿μτ6]] ρο πάππε ἐππιπιοῦ αδὲέεε ροοέόγὲ 
]Ἰαοοδὲ, -- 5, ἐναδέο. ἴε8. ΧΥ͂, 9, υνῖ σπέρμα τείέφμέαδ, 
Ῥαωοορ διρρογδέϊέοθ ποῖδε (7186 Ζεχ. Ν. Τ. 8. Ἀ. ν. ἡ. 8.), δάεος- 
406 6:6 τεεροπάεϊ μϑϑσ. γοοΐ, 4086 ἀβ ραμοΐβ, φμὲ Θναδογιμηξ, 
ἐχρ σα άδ 6δῖ. 146 ᾿πῆτα 8. ν. 10. - ϑῶῦ, ποπιθη. 2 Ἀεβρ.. 
ΧΙΝ, 27. Ὡῷ φυοᾷτ6 ροϑδέογοδ ποῖδξ, δ᾽ 4:08 ποπιεῖῳ ραγοηέξσ 
δοηϑαΡ ΨΩ Ὦ. -- Ἴ Ω2) ϑιιρογϑίθθ. Ὦθυϊ, 17], 5, 166. 1, ο. - υῦ, 
γααϊΐα, 1ε6. ΧΙ, 29. 80. ΤΟΡ. ὙΠ], δ. τὸ ἀνϑρώπων σπέρμα, 
Βοπιϊηθτῃ ρῥγοροηΐδε, -- Ὑιὰο ΑἸ ὲἱ οἰκεῖος... π΄ 

ο ΣΠΕΡΜΑΔΝΩ, φειπέπο. ». «ἴφι. Ἰλεοά, Οϑα. 1, 29. 
σπερμαίγρυσα. .. ὍΝ 

ΣΠΕΡΙΜΑΤΙ (4. δοπιομέϊδι. 151, 7γιωπδηξωπο ὅϑγπιπι, 
ῬεΟΙΧΙΨΥ, 1ο. . . .Ν 

ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΖΩ.,, δεπιδη εὔέοίο, 4..ἃ, δοπΐηὗδοο, ϑεπεθῖο 
γριϊὸ νοὶ απιΐέέο, δέηισπ. ἐπὶ ζοἠἑομέξα οοποὶρέο δὲ ἔδγο. Σπερ-- 
ἐατίξομοιγ δαπιεη, ϑμδοὶρίο, σοποὶρίο. 9)3λ. ομέπιμα, φίοὀμδεν 
8. ποαάμε ἔπ, σαρέξδ ἐπὶ πιαἐμγεεοσηξίο, Ἐποά, ΤΧ, 52. τὸ λίνον 
σπεριβείζον, δίπαεπε δόπιθη, ζέγθπθ. - ὉΔῚ, δοπιέπο. “(4. Οφῃ.- 
1. τ1. σπερματίζον. (Ῥίξηξιρδ δοπιοπέατε αἰκῖς 110, ΧΥΤΙῚ, ο. “ὅ. 
ἐδὲ οπιχεῖπο ἐμέξέο παδοὲὶ λαγδαδ' δοπιδηέαίωγαα. ιὰος δνμφέωπε 
ἀκ. γαρπι. 77οἐ. 1πὲ|. ὕταδο. Ρ. 4.) Ῥτο σπερματίζον τορομδηάυτα 
6680 νἱἀδἰυτ σπερματίζοντα, αἱ αοἄ. οδαι. Ὠδθεῖ, πὰ ᾳυὸ δδοο 
)οοῖλο δγπιπιαοΐδο εὐἰθυΐδῖατ, Τἄδπι να]οὶ ᾳυοαπα ἀδ ν. 12. - 
πι' Ηρ. 1,6ν. ΧΙ], 2. γυνὴ, ἥτες σπερμᾳτισϑῆ, τιλ]οτ, 4086 
διη16 7) διιϑοθρίέ, 06] ἐπιργασρπαία ἔωδέ. Τιοροταιὶ ουπι ϑ8πιδ- 
τἰϊαπῖ 8. “ Ἵ]Ώ. ᾿ 

ΣΠΕΥΜΩ, 7 οεῖπο, Ῥγόρόγο, ργαδοθρφ σπι, ἴἴ. ανὲεἷδ 
αρρείο, δέμαἑοοο φωμααγο, ῬγοΟΘΩΟ, ἀαἀσορίφνο. πον, Ἐδεῖδ.. 

ὄγπσ. 1οὉ. ΙΧ, 26. ὁμοίως ναυσὶ σπευδούσαις, αυδπιαδιποάυαλ 
χᾶνοῦ [δδιϊ δηῖθβ. {π ἰοχία ΒόΡτ. Ἰορίτατ: ομπὶ πανέδμϑ ραᾳργ- 

, γάσδὲθ 8. αγωπαίποίδ, 801}. πᾶνοβ ὁχ ρᾶργτο Νιηή)οῖϊοα ἴοχῖδθ 
διηξ δἀπιοάππι νεϊοσθδ. Ὑιάθ 7πέ4. δά 1.5. ΧΥΤΙΠ, 2. -- Υπ, 
7εοείπις. Ῥτον. ΧΊΧ, χ. 4]. Ῥτον. ΧΧΥΤΙΙ, 20. - Ὁ.3 : Ὁ.33, 
ἼΡΙΒ. ὃς Νίρμ, Επχοά. ΧΥ͂, 16. τότε ἔσπευσαν. δελοί. ἐϑορυβής- 
ϑησαν. Ῥτο 5722 δῃξῖ]οροτιηξ η5η3., δῖ ΣΠπὰ ῥτὸ Βοο δἱΐεσο 
δ ΘΒ, 8011, ἔωρα τορϑηϊληδ οδῖ οἰ τι οἱ ἸΘΙΤΟΥ 8. 
λ θᾶ. ΧΧΥ͂ΠΙ, 2ι. ὅτε ἔσπευσε σφοδρῶς αὐοᾶ ναϊὰθ 6686 
Ῥεγεωμγδαέμδ, Ῥίον. ΧΧΥ͂ΠΙ, 22. σπεύδεε πλουτεῖν ἀνὴρ βασκα- ᾿ 

φρο, ἀυξαδ ὀκροξέέ αο δίωμαεέ ἀἰϊϊοδοοτα νἱν ἰμνιἄυδ, 910 “9{ἐ- 
απῶς Κ΄. Η. ΧΙΠῚ, ο. ὅ0. σὺ μὲν οὐρανοῦ μετασχεῖν βουλόμενος 
οὶ τοῦτο σπεύδων, ἴὰ νότο απ ἴῃ οοοΐαπι ροορίατὶ νο]οτΐϑ, 
οἱ δοο ουριἀϊδδίπιε αἰδοἑάεγανογίδ. Οοπῇ, εἰ 2 Ῥοῖτ. ΠΠ|, 1. οἱ 



᾿Εν τῷ τὸ ΣΠΕΎ ΔΩ 8 

(π10 αὰ ἴ.. 1. ὁχ Ῥογδέίο κοῖαὲ Παρλεϊέα5. ίὰδ συοχαθ 8:ο6- 
δεν, αἂ ΤΆ. 37. ν. σπουδαζειν. ΟοὨ 6]. Ὑ, χ.᾽ μὴ σπεὺδε ἐπὲ 
σιύματέ δοὺς ὯΦΘ δἷ6 ρῥραθοερδ οτὸ ἴσο. “44. ϑγπιπι ῬΞ. ΧΧΧΙΧ, 
η. υδἱ δόναδριεο ἴοβοῖο ταανο ἐσπουδάσαμεν, φὰα ἴδανδη πὰ: 
τιῖσπα ϑΘΡῶδ ὀδδο νἱδοῖαν, -- ΠΥ, οσέσέέναέωσδι Ταᾶ, 
Υ, 23. ἔαπενααν. Ἰηπϊοτρτρῖδιά φὰς, δ δὶ σουθμηι 68568, δυξ 

“Ῥοιϊηδ Ἰορϑίπης "29 ὙΠῸ. 8664 ὁὲ [υπάδοὶ γοσσῶ Βαῦσ, ἀθ 
σιρδ; Φαοίεγ ἐπεερεδῖδιι δυηξ, οὐ σδδοινανὶς «Θοολανέιο 
Ἠΐενος. Ῥ. 1. 110..2. 6. 6... 97..-- ΗΠῚ» ὡπροίζο. ἀ'Ῥαν, ΧΧΥῚΙ, 
40. - ΠΡ. 6 ΓΚ 122, ἐγιροέζο δὲ ο, ἱππιοῖπι, Ἐ δῖ... ΠΠ| 1.5. ἐσπεύ- 
δετο δὲ τὸ πρᾶγμᾳ καὶ ἀὐς Σούφαν, τος δοέδῃ οσὐδγ ἐξθ δἴΣϑηι δ. 

πίοδαὲ ϑύδϑτν. - ὙΠ ΠΙΡΒ, ἃ 153, σρῆοδοο,  Ἀ6ρ. ΧΥΤΙΪ; σὲ 
᾿ς πρῆς ἐερρριλέπον. Ἰσεθα. ΧΧΧΕ, 20. ἔσπευσα ἐπ᾽ αὐτῷ, οοπ» 
ἐμγ αέια. δέ Βαροσ 60. ἅἀ{α. ιν. Π,.2. μι) οπεύσης ἐν καιρῷ 
ἐπαγωγῆς. 16 «σσοπέμγδογίδι ἴα. ὕδιωροεθ οα]δοντδεῖθ. Ἐσᾶθης 
δεβιὰ κατοσπεύδω αἰϊμιδο τορϑείτυν,.. ὙΙ|46 δύρτὰα δ. 1 
Οοηξ, δὲ ν΄. ὁπουδάζω." «- γνπ. Τλῖρἢ. ἃ Ἔν. σομβΎ ΕΟ, βόσυξο 

ὀ ΒΥ, οἶδ. ἢ 

γον ζωασίου -ϑχηιπε. Ῥε᾿ ΤΑΧΨΈΣ, .ὅ8. σπευσώτω.-.- ῬεΜηη Ηρ... 
ὅσων δ) οϑ: «ἀμξμρίο, Ἴστεαι. ἸΝ, 6. «ἸΧῊΠ. ἩῚΡ 

7ονεϊῆσοο πιδ. 2 Ῥατ. Χ, χὃἃ. --οὐὐλπ ἰὼ Καὶ οἐ ἩΐΙΡΗ. 1 ϑ8δπὶ- 
ΧΧ, ὅν»)... Ρὲ. ΟΧΥ͂Χ λα,  χμ. ϑγπιπ. Τλδοα.. ἴο6. ΧΧΥΤΙΙ, 
36. - 15π 2 ὅδῃ. ΕΥ̓͂, 4. «1 πο, ἐρρεηαε, ἴε6. ΧΥ͂Τ, δὶ 
ἐχδηεῶν κπρέμαν καὶ σπεύδων δἃροκιοσύνηνν αἰδὶ χουῖστ. ἰῃ χαΐτϑηϑ 
πα, Θὲ. σοσροέεγαπα γ872] δέαϊοοθ ὑγοδγαηδ ἰυϑιϊεαιη, 8:10 
Ἠδενγοαῖσε. ἸλὉ. 1. ο. 5δ.. τόν τὸ )2άμον τοὶ τοῦτον ἔσπευσα, 888 
ποωτσοΐ πρριϊλα. Ἰάσαι τ παῦσδὲ σπεύδων, τὰ σπεύδεις, ἀοεῖιθ᾽ 
σοοοέογατο, 4πδό ἀοοοίογαδ. Ἰάξαι: ξυνὸν πῶσεν ἀγαϑὸν σπεῦδ 
δαε, .ΟτὨἶρυδ οοπμῦμα δοιτμι δέδαϊονθ᾽ βγοσωγανσ, Ίαο 
παρ δοδὶξ αππιοῖδλξ, ἐκ δοάοίαι δὰ ἢ Ῥοις..11Π1 χὰ Ῥ. 6δο.᾽ Αρυᾷ 
Ἡεογολένπε σπευδὼων Θκροπίταε. σπουδόξον,. ἐνδργῶν. - "δ 
Ῥιμε). αφω. ΧΥΙΙ͂, 6. ΧΙΧ, ... ΧΧΈΝ, 1:8. 50. 46, δε οἰ δὲ 

᾿βαερέτ5. Αὐάο ; Άορ. ΧΧΙ, 53. υδὶ᾽ ῥτο’ ἐσπείσαντο, ηὐυϑᾶ 
Ἔχ ῖροὶ οοά, 7.αἐ. (οαΐλδ ἰδοὺ ἵπ δἱἐἱὲ δίδυὶ» νἱτίοβθο Ἰδρίεαν 
ἐπείσαν 0); ΦΧ οὐϊείοιο. (ππιβέμέσηδὲ τοροποιάατα δοὲ ἐσπευ- 
δαν δοοσοιιπιοάρίοα τοκπῖοϊ ΠρΉνδίσο. - ΒΟΌΣ 500. γέριδ 
αηιματιρῃν,᾿ ὩΔΊ δημδὰ βακῳδ. ναϊάτιθ σοὲ ἀὐ νϑβθιθηβ, διδὶ 
4 ὅδ. ΧΥ͂Π, 20. ρτο. ἐξακδίεγιωιε σόσπεπι αρεαγσν Ὀαΐγοῖ ἢ 
διεληλύθασει σπευδοντὰς,, λ 'ν6], πορ]δοςὶθ γρερῖδ. ἘΣ ὉΣ ὉΠ τσ. 
Ἰερῖε Ὅ2.9) 29») (Οοηξ, ΟΥ̓Χ, ν, 16. δΕ ποῖϊδία ἃ πιϑ 8; ν. δια" 

. βαίνω σπεύδων.) ψῈ] 20) δοιίνανδι. ἃ δ, ρμοδωδέ, νάϊωξε; τὧὐ 
Ὁ δῖε ρῬιδδῆχυπσι, μΒοὺ βθῃβῃ: σμαπέωπι μοέωξέ,, Ὦ, 6. Α΄ζηγον: 
ἄυπι ξαϑι ὩΔΏΟΣ 80 οα]εείϊοσ, Ῥοβίθυ 8 τΌ181 πιδρ18 ρ]δοεῖ 9Ὁ 
ΙΧ Χ, αυἱ᾿ Βεδεπέ μικρὸν, ηπμοῦ γνἱᾷθ βυρτα. - 732, ὁδητ 
ἤμο. Νιϊσῆ, ΙΥ̓́, κι. Οἱ Ἰορορδὲ 5, ὍΣ ὅδ ϑοπαΐε δάἀϊεοτ'. 
Ϊμδεξηὶ 1. Ραγέδέοποία δὲ διτοίῆῳβ Πορογέ. . Βιὲδὶ, εἐ Ογχοπέ., 
Σμόγαῖ. Ῥὶ ΤΙ. ῥ. 8... Νά αι δϑὰ Ἰετεπι. ΧΧΧΙ, χ2. οἵ ἴῃ 
εἰ π2}}} ρτϑσδειδ᾽ δοτὶρ ογαιίϑηΐα 166. 11, 4. γετῖαπε ἥξουσι; το 

Κοί, Κξ. " Ἐ. 
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ἡ υἱονίδαια Ἰρρῖθ. ἀπιοχρταϊδοίως σπεύδειν 4.. ταχύμειν,. - 
ἘΧᾺΡ, ϑύπιπι. Ῥι. ΧΙ, 4. σπεύδειν, ζ6οἰέμαςξ αα ἀφπασι,, εἰἐξ 
πόπιρα ἐπιρωζειις. ϑϑιδυτα ΘπΈργορδῖς,. θαι Δ» δρᾷ σπἀφέανα, 
φχέοϊίονα νοσρηε, σέάπιαγο ῥχαφ ομρίρῥέαἐε. - ΛΚ, ἐπυπανίδιρον 
Ἐπαοῖ, ΧΧΧ, 95) σπεύδοντες. ἙἘοτίαβ86 Ἰοαρθταῃξ, καλὰς (Ωδπὸ 
γε οὐξ ὠγβόγθ, ζεϑέϊπανο) δα ΕΧ5 (8 ωε» ῥτο (593, 

 εξπαρ δ, πὶ ἀμάϊοενξι, Ἡἱολαείδ. ἄμρρζομα, Ῥ. .4280.}. 'δῃΡ- 

ΒΕ ΘΠ ἐπρχοδδοσμηῖ, - 5, ἀφοδοο, πρργορέπψι8. δγπιπε, 
Ῥε. ΟΧΥ̓ΤΙῚ, 150, ἔσπευσαν. - ἤηγην -Ῥοκεεφειον. ὅγπεχα; Ηρα» 
ΨΙ, ὅς, σπεῦσοαν. διδοῖ Ιοοο ΠΝ ΤῚΣ. 66 18591..28.}7}». ΘᾺ, 8010 
φἰοξαμεῖδο βευ βίο, -- 585ν. σφμέξα,. ἃ ἌΆορ, ΤΧ, 10... 88Ρ. 1Υ͂, 
χά. ἔσπευσεν. ἔιερ. μγορεγανίθ δὐιμοδεα ἰλεεπι. ϑὰς..11,-ἃ. -μὴ 
σπευφης. ἨΘ᾽ 814 ζδεέέηιρ6 αὐ ργάσουμε ἴῃ ἱταρδαϊδδελθ, δο. 
ἐροζαιοηθαι: Ὧδὶ ἀπεύδειν, τὸ Ἀφδτ, θη {1 ϑαπι. ΧΧΥΤΙ,5.1.), 
μεγεμγϑατὲ, εἶδ δέαξι τηαηέξε. οὐδέξοὺ ποῖαι. ἰσεγοῖ. ἔφπευθδω, 
ἔκαμεν» ἐταλαιπώρησεν, ἐκαλόπαθῳῃσεν. 81:, ΧΧΧΥΙ, γ. 
σπεῦσον καιρθην, ἀροσέστα τοῖνρυδ. ἃ Ἀποο, ΕΥ̓͂, χά. :Δασεέτάοϊθθ ᾿ 
ἔσπευδον μετέχειν, αὐέάα φωαογαδαπέ. ρατῖεβ ἀβόσα ἐπ ᾿υδΐα 
διαϑοῖξ. - {46 αδϑὲ διαβαίνω. - -.. ᾿ 

τς ΣΠῊ ΔΑΜΙΟΝ, “ἐρδόωποὰ, 1933.’ Οἰδῆοπ, πἰδηνοι ρος. 
Ῥτίυμι. ὅγνεπι. “ἃ ϑαια. 11, χ4; ἴπ Ἰοθῶτα μβαρυλι ταάς γ)35. οἱ 
4" -ποιϊοηθιο ἐσ σα δὲ ορογἑδμαξ, οἰ κλ πόκον. ρτδλδοῦπεο δελις 
ἐρῃρίο, πὰ ᾿ρπμποπέ. δὰ ὭὌχοω, ΧΧΊ,: αϑὅ., ποεξοόπι Θοηλ ἐξο 
φαπάϊ ἐπ τοιιρράξογοπε ἤογπιαπε ετεναται. -- ΠΡΌ. Θο.. ΧΙΧ, 
θὅ0ς.. ΧΧΙΠ, ῳ.. ΧΙΙΧ, 29. οἱ δέδὲ: ἐδερίυβ. -- ΥἽΡΡ ρίσεε 
“μα ξέαξεε. Ἡρῦ. 11, 15. δεοανασοι Βέσέξωτη εἰδφοηασ θεῖα» 
τᾶχυῖῖ μὲο ἔπ, 508. οοδά, κΦ΄},.68. ἐπε “γαδό ἰεροτάπε ΠΡΌ, 
᾿ᾳιιδδὰ εθ868ὲ δὸ ΠΡΏ, Φφανόγηα. 56 ὯῸ8 Θρι9 δοῖ δὲ γναϊϊεῖα- 
ἔοι Ἰθοιοἢ 8 ἀρμέμρατα. Ῥοξέτθ σπήλαιον 68ι’ ἀπέγτεπι ἐγ ἐς 
ὅρδϑδ, Ῥ»μαάσηαία, πιιρῤφίεόγέα. - ἸΙΧῸ, ἀγα. Ἶ266. ΠΧΧΧΊΈΙ, ,6. ἐν 
ὑψηλῷ, σπηλαίῳ... δι σπηλαῖον. πδῖδας οπιπδπι ἐοοιρι, . ἐπ 40 
αὐδηεί δέηθ 40 ϑερεῦϊπέ ἐπέετα μοέεεέ. Ἰλοοά. 1 ϑαια. ΧΧΊΙΙ, τά. 
ἔν τοῖς σπηλαέοερ ποῖρ ὀχυροῖς, «αἱ ἔδιιθη σπηλαίοις ἀθ δα0 δέ. 

᾿ ἀἰάϊξρο νι δέον, ὥμίσαλμο Βαθοὲ: ἐπ. ἐσσὲς ενεϊθοίνείο. Αἀᾶθ 
1014. ν. 19. .τ--.Ἥ ἬΝ Ῥάτε, Ῥβῆ, Ὁπβδέοσϊέων. Ἰοὺ. ΟΧΥ͂, 4. - 
Ῥ»Ό, ὀραίᾳςα, ΤΑοοά, ΣΟΧΧ εϑο.. ΑἸ. 4165. Φἐ. Ὅχοη. Τυᾶ, 
ΧΥ, 8. ἐν τῷ ἀπηλαίῳ. Ὑιάο. ἂ ἢ. 1, ϑολανζεηδανρέπεπε..- 3}, 
πμῶσα εἰὁηδα.. ἰδεῖ. ΤΥ, 19. ἀδὶ-νότδα εἰσέδυσαν εἰς τὰ σπή- 
λοία διπῖ ΔἸ ταν ἐπίογρυθεῖβ., 40ὲ ἔθανε ποι Ἰερὶς ἔ  πῷ Ἰοοσ 
ἘΡΣΟΣ5, αῦ86 ἔυΐς Α͵ολαοέϊα δϑιϊθατία, δὰ τῶν δ τα. 

«Οἱό, ἀαξιωξ, ἀετίνανιε, - ὈΝ}, ανίο ταραχ. 719. εἴ ΤΧΧ 
Ιογριη. ΧΙ, 9. .1π6 δῖ8 ἐταπδιτήοσαωε εχ δὰ 1. ατᾶδι Ἐε, 

Φρείωηποα, Ὁ ΕΣ, 7οαδε, οἰΐατι ἥπέγανεξ, ἑαέμὲξ ἐπ αἰΐᾳφμα γΦ 

“μέ ἔοοο. ΟΕ, Ζοέφες Ογίξ, δ. Ρ. 245. « τ, ἀοογραν, Τετεπὼ. 

»" 
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Ζ, 6. .Τιόῥοταδιϊ Ηἰϊοτῖβ ἐπα ϑροοῖεῖο ἘΡΑΨῸ5ν ἃ πηνδ, Ὧ}6-- 
ἰμποα. Ἐπιρὶαὲξ ἴα 6 ΒΌΒΡΙοΙοΟ; 8 σπήλαιον πισηήδ Ρυτρδῃ- 

ἀσπι οῖξ, - Ουἱά δὲ Τοροπὰβ σπίδιον δαὶ σπιδνον ηποὰ ἴεβῖϑ 
Ἠειγεΐέο 691 πυκνὸν, συνεχὲς, πεπηγός. - πῶ, ἀρον. Θεπ, 
ΧΕΙΧ, ὅο. ὑὦδὶ Ογαδέο ρτὸ πη σλ 16 ρ ἦδ86 Υἱ ἀδαίας ΠΉΣ. 
10, 1., χ 8." 
ΣΙ ΔΟ'Ώ. Μιίᾶο ἰπέγα 5, σπιλόω.. 
ΣΠΙΘΑΜΗ), ερέέλαπια, δραΐξξιπι, φμοαῖ 686 ἑπέογ' ροϊἹξ- 

φεην οἕ γπέπέπιεπε αἱρίξεπι ἐχραηδοθ, ψ6] δδβῖ: πιδηϑωγα αἶμο. 
ἄδπετς ἐς ἐέογιεπι, ἀὐδπὶ Γ,ιδιὶηὶ ραΐπιεπι πιαΐογεπι δὲ αοαγ απ. 
ἑαΐοηι ΔΡΡῬδι δῆς, ἃ σπίζεσθαι, φπέοπαϊἑ. Ὦ Ἅ, ομδὲέμα, Ταᾷ. 
ΠΙ, 6. - ΙΝ ρῥέλαπια. 165. ΧΤ,, 12. τίς ἐμέερησε τῇ χειρὶ 
τὸ ὕδωρ, καὶ τὸν οὐρανὸν σπιϑαμῆ; 415 πὴϑῆϑι8 6δῖ ΠΙΆ, 
δήσδιι,; εἴ σοοϊυπι δρέέλαπια Α ἀποπι Ἰἰοουπι Θεία ἴπ 
ἐταοέ, ἂ6 δρένέξις δ. ἔδρ. ὅ. Ῥ. 349. δὲ “εχ 11|1ο, ονβεγνδητό 
ῬΡεάγδοτιο,,- ὅέάασ: Σπεϑαμη. τροπικῶς ἐπὶ τοῦ ϑεοῦ προφητι» 
κος λόγος ὠνόμασεν; ὅτε συνέχει τὴν κτίσιν, καὶ περιδεδραγμέ- 
νος αὐεῦς» εἰς τάξιν ἅπαντα καὶ διακόσμησιν ἀγξο, καὶ ὑγεσὶν 
ἐσορσπίων᾽ καὶ μέτρα. πᾶσι τοῖς ἐν τῷ δόμῳ τὴν οἰκείαν 

τάξιν ἀποκληρῶσας. ὁ τὸν σὐρανὸν ὅλον μικρῷ μέρει τῆς ὅλης αὖν 
εοῦ δυνάμεως περιέχων, ἣν σπιϑαμὴν τροπικῶς ὃ λύγυς ὠνόμασε. 
- ΠΒΏ, μαΐπιωδ, πισηδμγα φαέμον αἱρέξονμπι. ϑγπιπι. Ῥϑ8. 
ΧΧΧΎΤΙΙ, ΄. εἰς σπιϑαμὰς ἔδωκας τὰς ἡμέρας μου, ἴδπααδᾶι 
δρέελαγηάδ᾽ ἀδάϊδιὶ ἀϊθ8 πιϑοδ. [πῃ Οοέοηα ΡΡ. 66. Τ. 1. Ρ. 
γι. ΥὙδΡΟΤΙ(ΟΣ σπιϑάμιαίας, μαΐπιαγαδ, δθπϑὺ ἔοτθ δοάθιη. 
δϑεοὰ 7λεοάογεέιδ οὲ ““εδαπαδέειδ τϑοδθρίδηι Ἰδστ οπιθπὶ τυθη τον. 
διέάαα: σπεϑαμὴ,; τοῦ βίου τὸ ἐλάχιστον. ᾿Ουϊά, ΡΥΟρτὶθ 5:6, 
ἀϊποὶπιυδ ὃχ Ἡειγολίο: Σπιϑαμή, τὸ μέτρον, τὸ ἀπὸ τοῦ μὲ- 
γάλου δακτύλου ἐπὶ τὸν μικρὸν διάστημα ἐκταϑ έν. 

᾿Ξ Σ7111Θ ΑἸ ΜΠΑΠΟΣ", νμαϊνιανγία, δριελαπιρβα 5. οηναν ες 
Ἰοηυσίξεαέπεην ἀϑήιασιδ. ΓΙΒῸ, Ῥαέπειδ. ϑγπεπι, Ρε, ΧΧΧΥΠΙ,. 

. Οοπξ.- ϑαρτα 8. Ψ. σπεϑαμή. 
ΣΙΖ4Ο΄Ω,. πιαοσωΐῖο, ἐοπεαπιῖπος τ, ἐϊέδπο, ἐΐηισο. ϑηπ, 

δδείσπος σἰαμάο. ϑαπι. ἴον. ΧΥ, 5. ἐρπίλωπὲν θχ οοᾷ, Οὐἱοί, 
πδίη ἵπ Ζέρο. ἐσπήλωσεν Ἰορίτατ, Τηϊογρ δίθπι δ" ιοῖ Ε5}5 

ἐοπ 1586, ἔδο!]6 ἀρρατοῖ. Α. ΜΕ βθοὺυβ νίάοτατ. Ἀδροπὸ 
τοπηλαϊώσενι 86Ρ. ΧΥ͂, 4. εἶδος σπιλωϑὲν γρωμασι διηλλαγμ 
φοις, εἰξιρὶόθ ἐἰποέα νατὶϊθ οὐ] ότίθυ8. ϑί πα] τοῦ μολύνειν δῇ 
μιαίνειν, ᾳιοά ρατίτον 4}148 δὲ Οτδθοὶδ πισομέαγθ, ῥτὸ ἄ-: 
πτειν, εὐ σόγα, δζϊατι ὈΒΌΤΡΑΥΪ βο]εῖ, 146 ΒΌρτα ἴμ ν. μολυνω. 
Ριῖρσ. ΒαΡεῖ δοειέρέα. ασέαφ ἀρ νϑῖῖ. νοσαπῖυτ ἴα πὶ ποῖδθ, 
4υϊροϑ ρ᾽οίοτεβ 80] Ὡϊ ἱπιδρῖπεδ᾽ δὲ ρῥἱοϊωταβ ἀϊδι!ηρθετε δὲ 
ἢηπβετατθ, ἴαπι σο]οταπι νατγίοραιίομεβ. ἴὐοἀε δέπέοα ἘΡ. 
126. ἀοίσεεανιέ πο, παν. ἐπρϑηξέτπι πιαξαα οοἰμπιιαγιμτ. 
Οοπξ. Ομρεγὲ Οὗτϑ. 10. 11. 6. 1: ᾿Ηΐϊησ δαιθπὰα Οοσα. Κοέξ. 
ιαδδαοὶι: “Βαυγίοπέφωπε, σπιοἐλης ν ὯΡδὲ Ἰεροπάυπι νἱάθίυτ, 
σπιλοέλης." ΡΝ ᾿ς 

. “ ἘΧχΖ 



ὶ 

δέ, ΣΠΙΔΩΜΑ --τ- ΣΠΔΑΎΧΝΟΝ΄ 

ΣΠ] '"ΔΩΜΑ͂, χπφομία, αδεε, ἴε, ἐδῃποίμγ . πὲς, ὥχο δι 
ὁηέπι. Α1. 1ε8. ΧΧΥΠΙ, δΠ:- 35. συγιεπι7) ῥγαδθέαπεξα-- 

εὗπυμπι. “Αἴ4φμ. 168. ΧΙΠ, 12. δοπιίεγμα σοπϊϊοῖξ Ἰοξανάπα 
στήλωμα, πὶ 0600 9) 5 Ἰεροεῖῖ Ὡ25, αυοὰ ΓΧΧ 2.101 ροῦ' 
στηλογραφίαν νοτϊοτυπί. 864 σπίλωμα. ροξοθὲ Β. 1. ἐἐποδωγαπε 
5. ναγέοραΐωπε ὨοῖδΔτΘ. ᾿υσπιλάἀπισάυπι εἴ ποβ νοῦρθ σφῆερξέ 
Ὧἵὶ δο]δπιιδ, οἵ σπιλοῦσϑαν, υἵ τιοῆο νἱάϊηπιιδ, αἸ᾽ᾳαυδηάο 
εἰηρὲ αἰρηΐβοαξ. (ΟομΕ, Ρδβα]πι. ΧΙ ΙΝ, κ1.. )Ὀ1 “φως ἘΔῸ5 βάμ- 
μα ἱπιεγρτγεϊδῖας, Ὑ146 αποαπα 2,..2.. ̓ Μιολαρὶἐρ διμρρέαπι, 1.5 
λοῦν. Ἀ. τΔάι. 

ΣΠΙΝΘΗ͂ Ῥ, δοὲπέξία, γαίμϑ τοὶ ἡ δπῖ, ὩΣ, Ῥγηπα: 
1π0.. 3 ὅδ. ΧΥΨ, 7. - ΥἹΚῚΣ, δοἐκεξίία. «ἴφω.. ϑγπωπ. ὩΧΧ 
162. ἴ, 51.---- Ὑ5. ρασῖ, δοἐπείζέαπο,. ἘςΘΟὨ, 1, 7. Ψ146 εἰ 8680. 
1Π,.γ7γ. ΧΙἧΙ, 19. 8:1::-. ΧΧΥΙΠΠ, 18.. 1εν. Οὐνέμς, ὯΦ. γῆι. 
σπινθῆρες, λαμπηδόνες, αναβολαὶ πυρός. 

ΣΠΙΪΝΘΡΑΣΞ, ἰάεπι. ἡ, ργώμα ΡΕΥΞΕΙ ἀπώορ, βιείπιαπ, 
᾿Ἐσ. ϑοκία Οδπϊ. ΤΙ, 6. σπένθρακες. 

; ΣΠΔΑΓΧΙΝΔἼἾΖΟΜἝΑ͂Ι., πιδογέορον δα δοπαπιονθοῦ . 3:186- 
γΈΟΥ. ὉῸΓΙ, οἰδπίητιδ διέπὺγ φατοο. ὅγπωπ. Τ)εαῖ. ΧΠΙ͂, 8. 2πο. 
1 88, ΧΧΙΠΙ, 21. ἐσπλαγχνίσθητε. "Τὰ εκαρίΐα Ἀαεο νοκ 
δο406 80 ἐφείσασϑε «Αφωϊίέαε εἐ ΤΑδο ἀοέξοπὲ τῖραϊτατ, 868 
ἄτδο μἴο οοαίπεσυες νειϑίομεβ, δὲ ἐσπλαχχνίσθητε βῖ)6 ἀυβία 
᾿ϑγπυπαάολο τοἀ ἀοπᾶυτα δεῖς. Οὐπξ, 7.45. Ν. Τ' 8. ἀνε ν 

᾿ ΣΠΛΑΓΧΝΙΖΩ, οίδοετο, οαγηπφ8 ἀγιέπιχέϊεπι. ερονὑβοα» 
ἔογιεπε αἱδέρέδιμο νο] ὁαογέβορ, σα εἐχία αὐάμοο,. αὺξ δδϑουῖ» 
ἄσπι 411085: νέδοογα απὲπιαίέωπε δαογίβοαέογιεπε. οοπιδαίο πίογα 
δεπεξϊέιπι. 2 ἸΝΙαοο. ΥΊ, ὃ. ὩΔδῚ Οτγρέξμδ: Σπλαχγνεύεεν «τὲ» 
δίορηαπὲ, Πιὲρ βογέρέογὲ σπλαγχνίζεεν ὁδὲ, ὩΑ Αγ δἐορξαπὲε 
ἐαρίΐοαέ ἐπέεγργεθ, σπλάγχνων μεταλαβεῖν. ΖῬοδὲ δαστμπι ραγα 
οχέογπν γε εδαΐμν τἰδ, φιὶ σιοέξπιας οδέμέογαπέ, αἷδ ἐδ 3,6. 
δαπὲ ορωΐαε. Ηἶοο εδέ, σμοα νοσατ6 αὐ τε κέα, αάὐάμοετνα 
αἄτετκέα αἰκὲε Ῥίαμεμα, Ὑιᾶε οὲ ὔῥέίστιπι Ἡἱΐδν. Ῥ. Ἰ, ο. 87. 
Ρ. άθο. υδῖ Οοέξεσηι 116 δα βουι ρϑῖζ. 

-ΣΠΜΑΓΧΝΙΣΜΟ Σ, νέδοργαΐίο, σαγπΐιπε απὲσιαΐέιης 
βαονγοαέονμπι αἰδέγεδιεο, ψέδοσγιπε οοπισεέϊο, ν 6} δαογέβοξωπει, 
αοέμ8 ὁαογίεαπαϊὶ, ἃ Μδοο. ΥΙ, γ..21. 11, 42. Οομξ, 7 ονϑέξα 
μπῷ Ῥλιίοῖ. 8. Ῥ. Τ΄ ο. 2. 

ΣΠΑΑἉΑΓΧΝΟΝ εε Ρδϑϑῖπι ἴῃ Ρἷωτν. σπλάγχνα, νέδοογα, 
“755, “επέεγ. Ῥτου. ΧΧΥ͂Ι, 22. Ζπο. Ἠδρ. 1Π|, 16. - νῈ5, 

φιποϑέμϑ. Ἰδται, 1,1, 1, ΝΡ Ἰφοο ἢΣ53, ἐμογὲὶ ξμὲ, ἰεβθταιε 
ὭΣ ΏΣ,, ἢ δῆ ἘΠ διηῖ σπλαγχνα. - ἘΞ ΡΊατ, ὁχ [9Π}» πειῖσ 
δεγαίέοποα. Ῥιον. ΧΙ, 10. τα ὶ δὲ σπλάγχνα τῶν ἀαεβῶν ἀνελεής 
μονα, ἴρ886 πιῤφεγαέξοπεδ ἱπαρϊοτααι διμξ τὰ ἀ61β8..-- 21 βδίπρο 
γιϊδογαΐίο. «, σε. ΧΙ ΠΙ, 30. σπλάγχνα. Οσῃξ, ὅαρ. Χ, ὅ. 
(ἐπὶ τέκνου σπλάγχνοις, Ἀ. 6. δό αὐξοέιε, φιο μαέον Μέέεπι οοἶδέ 
Ργοδεφμξ, Ῥοῖεβὶ ἀθοαμε οαπὶ ἐσχυρὸν οοαϊυπρι Βοο, βδπδα: 
ἔοτιλτεσ νἱποθηῖθαι ν᾽ δΟθσ ΔΊ ἢ διιοσαια εξ; ΘΟὨλδι δοεαξί οι θ τὰ 
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εἴξᾶ Β᾽ απ.) 8ϊ::-. ΧΧΧ, 5. οἐ Σονοεΐέ Ῥλιεϊοῖ, δαον. ο. ἃ. Ὁ. 55. 
δεηυ. δῖ:. ΧΧΧΊΠΙ, δ, τροχὸς ἁμάξης σπλάγχνα μωροῦ, τοῖᾶὰ. 
ουττυ8 “ἔϑοογα 8ἴ.}11:. Βατιοῦ. 11, 17. δὶ σπλάγχνα ἂς ἐοίο.. 
εὐρονΘ Δ θείην, ᾿Ζεογολ. σπλάγχνα, ἧπαρ, ἔγκατα, καὶ τὰ 
ἐντὸς τῶν ζώων. Ἐμδεαίλέμϑ δὰ 1]. αἰ, Ῥ. 101. σπλάγχνα ᾿'πῖδτ- 
Ρῥιοϊδεις τὰ ἐντοσϑίδια, σπλῆνα, καρδίαν, ἧπαρ. 

ΣΠ.ΔΜἍΓΧΝΟΦ (ΤΌΣ, νίδοονεπι σοπιδδέον", τοοτδρ βοτῖοος 
λοπιδπδα νἑοϊδηέξ, ραμρόνεσι φωαϑὲ νσογαΐογαδ. ϑᾶρ. ΧΙΪ, 6. δῦ 
6 Οοπιρέ. Ἰορειάσπι σπλαγχνοφαάγους. οέγια Ναηπέωδ δοτῖθοτθ 
ἸοΔνῸ}8 σπελαγγνοφαγεῖν. ΄ 

ἜΣΠΟΔΕΙΑ͂,. 1. ᾳ. σποδία, οἱπὲφΦ. Ἅοχ Ἦδδο οπιΐδϑαὰ ἃ 
Βιοϊέο Ἰεριτυτν δρυᾶ Τλοοάοί. ἴοτοια, ΧΧΧΙ, 4ο., Ρτο ὙΨ}» 
αυοά :Δεπὶ δἰ ρηῖβοαῖ. ' 

»ΣΙ104144 εἰπὲδ, ρεδνὲδ. γῶν, ἰάδτα. Τιον. ΤΥ, 12. -- ἼΒ 
Ρεϊνία. πηι. ΧΙΧ, γγ. δ ῦν. Ἰοῦ. ΧΙΥ͂, 8. Μοογοῖ. σποδιὰ, 
αόνις, σποδορ. 

ΣΠΟΜΟΕ ΔΗ Σ ῬΗΑΝΤΟῚΣ, ἐπ οἰπιονὶς ϑροοΐθηι ἀσρ6 7" 
4μς. ἼΞ., ϑγαπαϊπαίμπι, Οδα, ΧΧΧΙ, 10. 12. - μὐο, πια- 
εμέοδιεγι. Οδη, ΧΧΧ, 40. ἫΝ 

ΣΙΠΟΔΟῚΣ, ἰ. 4ᾳ. σποδιὰ, οἰπὲθ, ρωϊνὲδ. ΠΕ, ἔσγγα. 
ΝΟΒο. ΓΧ, κι. Τιὰ τεἀάϊάδευαπξ ὃχ 41118 58. ]0 018. ὍΠῚ βδοοὲ δ 
οἷἴποτῖβ τϑητίο δοτὶ βοϊθῖ, - 5ν. Οδη. ΧΥ͂ΠΙΙ, 27. 10}. 
ΧΙ,ΙΙ, 6. 166. ΧΙΙ͂Ψ, 20. δὲ δι. “44. ὅγπιπι. δὲ Οοπιρί.. 
Ιο". ΠΪΙ͂, 8. Το υδὰ πιοᾶϊοο οἴποτὶ8 νἱἀθ Ζϑἑοδοονἑα. 110. Ὑ, ο 
35. - Ἰ51. ον. 1, 16. ἼΊΘεοηι. ΧΧΧΙ͂, 40. δάρ. ΧΥ͂, το. 
σποδὸς γη καρδία αὐτοῦ, σορὶττίοπεπι δὲ σύταμι ἀεῆρίς ἴῃ Ἰυϊο 
οἵ ρΡευΐνοσο. ϑδγηιο ὁδὲ ἀδ 1Δ01]ορ]αβῖα. ἰδογοῦ. σποδὸς, κονες», 
«έφρα. ἀφόδευμα. 

ΣΠΟΔΟΜΟΑ͂Ι, οὐηογοηι πιΐδλὲ ἀϑρόγρο. Σποδόω, ἐπ 
οὗπόγέπι τοάϊρο. Ἰαᾶϊι, ΤΥ, 9. Ἐπί. ΕἾ, 24. ἐπ ζυεϑονιξ δα. 
»εί. οὐξ. σποδωϑεὶς ἐξῆλθεν. Ηρροον. ἀ6 πιογδ. πιμὶ. ν. 667, τος. 

ΣΙΙΟΝΔΕΙΟΝ, ἐροπάδσφεπι (ΟἹᾶὰς Ῥνέσασιηι αἂ ““ριεἶδ" 
δμεπι Ὁ. 680.), “αϑ, φιεὸ νέλωηι ἐίδαπε ἐπὶ δαογαΐδε οὲ σοπινὲρ ἶδι 
4. ἃ. “ιἐδαίονγέιπι, ΓΙῸ, ἐλωνἐδερειπι. “41, Ἰότετα. ΤΠ, 19. δὲ 
Ολεγδοδϑέοπενιδ ἰτπ Οαὲ: ΟἸέοϊονδ Ὁ. 929. σπονδεῖα λέγει φιάλας 
χρυσᾶς, δι ὧν τὸν οἶνον ἔσπενδον, καὶ τὸ ϑυμίαμα ἐπέβαλλον 
τῷ πυρί. - ᾿ῶξ, δομέδία. Ἑχοᾶ, ΧΧΥ, 40. Νυμ. ΙΥ̓͂, 7. - 
ὩΣ ΡΙυΓ. πρπᾶδ, ράΐξεγαθ. Εποᾶ. ΧΧΧΥΤΙΕ, 16. 1 Ῥατ. 
ΧΧΥΤ,ΙΙ, 1γ. γ᾽ᾶο εἐ 5 Ἐπάγ, 11, 15. πὶ σπονδεῖα τοϑροδβάδε 
ΒΟΌΣ. ἘΘ ἼΜ, ρεὶνίδ, μαίογα. Ἐπδᾶτ.,0. αυοὰ ΤΧΧ ψυκτῆς, 
οἐς νοτῖεττοῖ, Αἀὰθ Ἰοουπι, ἐπ 7 ρόπενεδ Οϑηιοογά. Οὐ. οτλὶδ- 
δπι, 1 Νῖδοσ, 1,42. εσγολίωια δὲ 1.65. Ογν δὲ 8, ἴβδγοπις Ὁ 
σπονδεῖα, ἀγγεῖα, δι ὧν σπένδουσι. Οἰοδε. 818. ἐπ ἐδδ..1. Ραναΐς 
σπονδία (Ἰερι6π ἄππι νἱἀστον σπονδεῖον.}, ποτήριον. 

ΣΠΟΝΔῊ, ἐδαεῖο, ἐδαπιόη. ἜΔΏ2Ό., οδίαέδο, Τ᾽. ΙΧ, 
47. 5860. οοὔ, Ολὲε. - ΠΥ ολαϊά. ὕγαργαμκέέαο, οάογεφ 
εταεΐ. Ὅδπ. ΤΙ, 46. 586. εοἄ, Ολέδ, Οὐπξ, ααθαυο 5 Επά. ΥΙ, 

7 
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ζ1, 60]]. Ἐπδάτ. ΨΙ, 10, -- ῬὋΡΌ3. οὔωϑίο, Ἡδαεῖο. Ἔϑαυις. ΧΧΧΙΙ, 
5ὅ. ἐπένετε τὸν οἶνον τῶν σπονδῶν αὐτῶν, Ὀϊθι1δῖις ψίηται εἶβὰ- 
χοΐηηι Πότ). Οὐἶοδε. ἐπ (ὑαπέ. ϑογὶρέ. σπονδῶν, ϑυσμὴν. -- 
ἨΌΣ: ἨἼῸ2, ἐΐδαπιοπ, φιοά «γωπαϊίδεν οἱ δίδαέαν. Τοτϑιο. ΧΧΙΙ, 
20. ἔσπενδον σπονδὼς θεοῖς ἑκέροις . εβυχιάοθαπε λίδαπιΐηα 411 
α]1οω1.. ὙΊ᾽Δε εἴ Ἰετεμι. 11, γη. ΧΙΧ, χ5. 4. Ρε. ΧΥ͂, 4, 
Ἡδεγοῖ. σπονδὴ, ὁ ἐπιχεόμενος ταῖς θυσίαις οἶνος. ϑεὰ ἂο εἶθα- 
τοΐῃ 6 οἿδ δεΐδαι τερατίτως Οοη. ΧΧΧΥ͂, ᾿4. 106]. 11, τά. καὶ 
ϑυσίαν καὶ σπονδὴν, «εἴ νἱοιϊπιᾶπι δῖ ᾿ξ δῆδι - ἤϑῦ2 
ολαΐέα. »έωγ, ἐϊδαπιέπα. Ἐάγ. ΥἹΙ, ,6., Οοδ. 293385.5. ἐπ Δνορὶ- 
σπονδὴν » τὴν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐπίχυσεν τοῦ οἴνου. ϑιεέάαδ: σπὸνδη), 
οἴνου ἔκχυσις ἐπὶ τεμῇ, ϑαιμοόνων. 

᾿ ἸΣΠΟΝΖΔΙΌΝ ἰ. 4. σπονδεῖον, Ῥοοιέμπι, 4μ0 τέπμπῷ 
ζίδαπέ ἐπ δαογέδοξέα οἴ οοπνὲνἑέδ. ὨΡΔΌ, Ρεένδε. Ὁ: 1λδοα. 
Ιετθαι. 1.11, νι8. έὰθ φιαοᾳυο 5. ν᾿. σπονδεῖον. 

ΣΠΟΙΝΑ ΥΛΟΣ, νφογέσύγα. ὨΠ)ΞὉ., ο6 σοϊἰέ. ΒΡΝιὰ; ᾿ 
ὅδ. ΡΨ, 18, 
᾿ ΣΠΟΡΑ͂Ν δαέΐο, ἴΐουι ΦΟΠΙΕΤ. ὩᾺῚ,) 5670. 3 Ἀφρ.. ΧΙ͂Χ, 
29: καὶ ἔτευ τῷ τρίτῳ σπορὰ καὶ ἀμητοφ: ὉΡὶ 4}1} σπερεῖτε μα- 
Βεπῖ, 1 Νίδοο. Χ, 830. υὐδὶ ᾿οιροίγίυδ [ἢ ἐρ! βἴο]8 δὰ ]οῃδιβα- 
ὯΘΩ ἰτα: αἀνεὶ τοῦ τρίτου τῆς σπορᾶς ἀφίημε, ἴοτιϊδ8 ὕώρωπε 
Ῥανίθε νοδὶδ τϑηντῖο: αυοά 7οασρήμθ Α(. 1. ΧΊΠΙ, 2, 6 ἐπ - 

,ν Ῥεῖιοϊε: ἀντὶ τῶν τρίτων τοῦ καρποῦ; ὑπᾶό Ἰυσ.] ΠΩΣ δρρατεῖ, 
σπορᾶν, υἱ τὰ σπειρόμεναν ποῖδτο ῆυβεε δὲ οπιπέα οπιεΐπο, 
4μαθ δογμπδα", ἃς ΦΡΡΟΝ τοῖς γινομένοις 8. φυτευομένοις- 
Ψιάς Κνοδε. αὰ Ἰδονοέα Ποπιαπ. Ρ. 262. δδηι. 

ΣΠΟΙΡΙΜΟΣ,, ϑφαΐξένιδ, δι ραγέ. ὅδη. ϑεγόπ8. θδη. Ι; 
. ὯΒΙ1 γῥτὸ σπορίμου ἔοτιδ886 τεροηϑηᾶυπι σπόριμον, υἱ 16- 

Εἰ μδῈ ἃρυὰ 7εοάογεί. Ομαεαέ. ἴθ Οτη. Τ, Ἱ, ν. 80. ἤαϊ. -- 
Ὁ »}} 1ἁονῖς. ΧΙ, 37. - Ἀν], δδπιθῆ. 4. Ἐπεοῖ. ΧΥ͂ΤΙ, 5 .«σπὸ- 
ἐμὸν. -- δὸῦν, ἀεγδα, βτγαπιεη. ὅγπιπι. Οει. Ἱ, 50. ̓ σπόρεμον. 
(ϑ εά ΩΣ τὸν πάντα χόρτον σπύρυμον, ὃ ἔστεν ἐπάνω πασῆης 
τῆς γῆς, ΟΣ νοτ8. ΑἸοχ. 939. δυὰς ἀε]αῖδ 6686, ΠθπΟ Ὠ0Π 
γίάοι. ΚΧ.) 

Ο ΣΠΟΙ͂ΡΟΣ, εοπιθη. ὍΧῈ, νἱπάσπιξα. ἴεε6. ΧΧΧΊΙ, 10. -- 
1, ψουρτ, δ6γῸ. 166. ΧΧΥ͂ ΠῚ, “4. -- »). Ι ον, ΧΧΥ͂Ι, 5. 
ΧΧΥΤΙ, 16. Ώδυις, ΧΙ, 10. δὲ δ]:δὲ. - ὥσθ, αγαΐέΐο, Ἐπχοά, 
ΧΧΧΙΨΥ͂, 31. - ὅν, ῥγοναπέμδ. Τιον. ΧΧΥῚ, 20. - ν»ἢ; ἡ, 

᾿ Ῥγοιγαἴδης δεπιδη. Ἀπροδ. ΙΧ, τθ. - "ωξ, λεγδα. “4, 880. 
οοά, βατνῦ. ΜΠΊοδ. Υ͂, 6. 8.ν. ὟΙ,, 24. 

ΣΠΟΥΔΑΊΖΩ, δἰμείεο, αἰ ρσοηξεν ρο, ζεεέϊπο, ἷἴξ, 
ὩΥ̓́Ρ4ο, 7αοίο Μοδείπανα , ἴδ, ρεγέμγδο δὲ ραγέμνδον. Ὁ: ὉΠ35: 
ἐρῆ2η, ΡΊΒ, Νίρῃ. εἰ Ηἰρβ. 1οῦ. 1, 5. σὺ δὲ ἐσπούδασας, 
τὰ δυΐοι ρμεγέογΓο[αοέμδ, ρογέμγδαέμδ᾽ 656. Ἰὰς εἰ 10». ΧΧΙ͂, 
θ6. ὉὙδ1 ποῖδε δοῤοέξμπι 6686. 10». ΧΧΙΙ, 10. ἐοπούδασε σε 
πόλεμος ἐξαίσιος, Ρεγέμτδανίξ 6 86} υ πὶ ἱπορίπαίυπι. Τοῦ. 

ν 16. ὁ δὲ παντοχράτωρ ἐσπουδασέ μὲ, οχπῃὶροῖθηδ 
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᾿ δαΐθηι δογεέταν δανἕξ πρὸ ,ϑολοῖ. δὰ Ὦ. 1.: {λα ἐσπούδασὲ μὲ 
ἀὐοέπι δδέ ρὺσ ἐϑορύβησε, ἐμνδανὶ πιΘ. Ὑίάε Τγιιδέμπε, δ᾽ 
οοπί. σπουδή. ΟΟΒε], ΥΠΙ; 9. μὴ σπουδάσῃς ; τί ροεγεμγδενὲφ, 
Ὑιδο οἵ 1.6. ΧΧΙ͵, 5. δγηηπ, Ῥτον. ΧΧ, 41. Οοηξ, 49. ἐπι- 
σπουδάζω. - Ὑπ ΗἰρὮ. δὴ γι, ὠγόϑο. Οδη. ΧΙΧ, 15. ἐσπού- 
δκὼν οἱ ἄγγελοι τὸν λὼτ, δυροὶ! γεοείπανγο ζαοίεδαηὲ Τιοῖυπι. 
ὅιο. Ἑκοά. ΥἹΙ, χ5. - τρῦυν ΗῚρΒ, ρμεηβοίο. Τοῦ. ΧΧΠΙ, 14. 
ἐπ αὐτῷ ἔσπούδακα. δυρότ ἰρϑιιαι ἐγορίανὶ, ϑολοί, αἂ' Ἡ. 1. 

᾿ δσπούδακα ᾿πξοτρτοίδευν : ἐθροήϑην καὶ ἐταράχϑην. Ἑξοᾶσαι 
δεπεα σπεύδειν ΑἸϊ4πατ4ο ὑδτιτραίατ, ΥὙΙὰο ϑαρτα 8.1. 810 δέ 
σπουδὴ ἐτιτογάυτι ρῥογίωγδαέέοπόηι Ἠοῖδτ, Ὑιάθ ῥ80]ο ροβῖ. -- 
ἘΠ, 7οσέξηιο, ΤΟΡ. ΧΧΧΤ, 5, ἐσπούδασεν ὃ ποῦς μου εἰς δόλον, 
ειϊαδαό Ρὲ8 πιϑὰβ δα ἄοϊυ. Νομηυ}}δ ἢ. 1. δου θοπ θαι 
τυδέοατθτς ἔσπευσεν; 568 π0]]ὰ πδοεβϑϑἰϊαῖϊ δοροπῖθ. Σπουδα- 
ἔειν ἐπέτα ποῖ 56] ἀπ 1 1.: 8ὸ}} δ ἰϑιῖσα, 894 δἴϊδηι δρυὰ ορῖίϊ- 
τος ΒΟΙΣΡίοσοβ ρσᾶθοοϑ (ΨΥ. ο. Χοπορδὸπέοπε Απαῦ. ἘΠ, ὅ, ὃ.} 
δΥ̓πΟαγτηιιπὶ δεῖ τοῦ σπεύδειν. Τυάτ, ΧΙ, 14. ἐσπούδασαν 
τοῦ καταβῆναυ εἰς τὴν πύλην, ξαβιϊπαρδηῖ, οὐ ἀοβθοθπάοσζοῃ 
δὲ μνοτίδυι.0ὐ -- 

ΣΠΟΥΎΔΑΙΟΣ, αἰὐδέρονιδ, ϑἐμαέοδιιδ, ἊΨ, ἐγαὖα, ἴῖ, 
εἴἶετιδιδ. Ἐποεῖ. ΧΙ, 45. σπουδαῖα ξύλα. 864 Ἰοροτίτι Ἐΐο 
σπιδὴ νεὶ σπιδνα. Εἴδογολ. σπιδνὸν, πυκνὸν, συνεχὲς, πέπη- 
γός. Ἰάδηι: σπιδὲς, μέγα, πλατὺ, εὐρύ. Ἰάθδηιν: σπιδόεν, μέω 
λαν, πλατὺ, σκοτεινὸν, πυκνὸν μέγα. Τὰ τόχῖα Βοῦτ. οδῖ 5» γυ; 
ἰεγεδιρσιν έστεεπι, Ὦ, 6. ϑρέθοιέπι, ογαδϑαγη, Ἦρσο ε8ῖ. σπιδνον.. 
ΝΝΙοῖ ΕἸΧΧ ξεοετυδε σπιϑαῖον ἃ σπιδής.. ." 

ΣΠΟΥΔΑΜΟ' ΤῊΣ, αὐἐφοπεία. ὅ Μδοο. 1, 9. καὶ τῇ 
σπουδαιότητε «αἱ εὐπρεπεέᾳ ' καταπλαγεὶς, σὲ αὐδὲρ σπεία εξ 
οἱεραμῖῖα οδδιαρδἔδοξιιβ,. : ἬΡΙ 

ΣΠΟΥ͂Δ4, ὩΣ, εἰμαέθσο, εἰλέξρθηέον. ϑ8αΡ. ΕἾ, 6. 
ΣΠΟΥΔΗΣ, 76εἰὐπαέο, δἐμαέεπι, 1τ. Ῥογέμγδαΐέο, ἐκερὲ- 

αέέο. ὩΣ, «μα]ὰ, ἐεοείπαξίο. Ἑμἂτ, ΤΥ, Ὁ. ἐπορεύθησαν 
σπουδῇ εἰς “Περουσαλὴμ, θᾶμα γδοέέπαηῖον ἘΠ ὁτοδοΊ γαιδα. Ἐἰοα 
ἄδαι βουδὰ σπουδῇ υδαυγραῖωτ ἰδσνοάοῖο,. Ὑιαο Παρλοίῥ ἀπηο- 
ἑαξέ. οκ δοἄεπι δὰ Γι. 1, ὅ9. Ρ. 21:6., - Ὠὺπ5, «οοηέμγδαέϊο. 
1,ὁν. ΧΧΥΊ, 16. δεο. δ. ὄοπερὶ. Ὁδὶ Ἰθοιῖΐο σπουδὴ (4086 δας 
Ἰεκαρδέε Ἰπβοτῖα 661) ἀδδοσιρίονῖβ νἱτοὸ ἰῃ σπουδὴν πιαῖδῖ 
ξαϊε. Οοηξ, Τογπεπιαάηη ϑ06ο6, 1]. Ἐκενγοξέαξέ, ογέδέ. ἐπ ΟΧΧ 
Ρ. 16. Τότε. ΧΥ͂, 8, ἀπέρῥιψα ἐπ᾿ αὐτὴν ἐξαίφνης τρόμον καὶ 
σπουδὴν, ἰηϊοοῖ ΒΌΡΟΥ δαπὶ τεροπῖδ ἴσοιοσθηι οἱ σοπέωγδ αὐξ- 
οποηι. Μιὰθ οἱ Ῥ5. ΧΧΥ͂ΙΙ, 557. ἐς οφηΐ. σπουδάζω. - 295, 
ἔεγτον.. ἴατοια, ὙΠ], Χχ5. - ΤΗΣ, οαἰοϊίγαίμδ. Ἰυᾶ. Υ, 45. 
γιάο διιρτα 8. ν. σπεύδω. - ἬΞΠΠ.γ. οεσιέανρ 86. απ. Χ, 7. 
δεσ. σοᾶ. Οἶὲδ. ἐν σπουδῇ. ὝΔεοα. ἐν φόβῳ. ἰὐτόταᾳὰθ βϑηϑυτα 
Ἐχρτεβδὶϊ. - ΓΘ ΡΙυτ. ὀέῥδρεγὶ. Ἑ κεο, ὟΙΙ, 11. - ΠΛ 5ῺΣΝ 
«μαϊὰ, οεὐονίέα4. Ὥπῃ, Τ᾽ 25. 1Π|,.25. ὙἹ, το. ἐν σπουδὴν 
᾿ρειίπαπέον, οὐπι  εοεπαέΐοπε, - γηπ. Ἐποᾶ, ΧΙ, 11. ἔδεαϑε 

τ 

" 

-- 
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δ  ΣΤΑΓΕΤΟΙΣ -- ΣΤΗΙΖΩ σ᾽ 
αὐτὸ μετὰ σπουδῆς. οἄἀοιῖα "]υἃ στῶν ξεριϊαιίοο ὙΊ146 θα, 
Ώκευι. ΧΥΙ, 5. δὲ οοπέ, δᾶΡ. ΧΙΧ, 2. -ϑυδδηη. νυ. δ0. δὲ [ς.δ.. 
1, 89. δο »οζβωεπει αὰ ̓.}. Ρ. δά. - “πὸ ἐπῆν. Ῥίλ, ζορεέπανγδο, 
Ἐχοά, ΧΙ], 53. - πῦπ22 γματέ, ἔορϑιω. Νίρῃ. σδοεεγαέα. ΖερΒ." 
1, 19. - Ὑηη5, σοοοίοναίώπι, κι ὅϑδία, ΧΧΙ, ὃ. κατὰ σπουδὴν 
860. ςοά. αἱ. [δοεϊπαπάμμπι. Κωΐᾷ. μγροδαΐ. - ἸΧΔΤΣ μᾶτε. 
ἔοφι!. ΝΙΊΡΒ. ργαδοίδα, αἰδοίδα. 44. Ὅδη., ἸΧ, 47. σπουδῆ. -- 
ὉΔῚ, πιοπιοπέμπι. ΤΏτοι. ΕΥ̓, 6. Ὁδὲ ρεοὸ σπουδὴ τορομοπά πε. 
εεἴ σπουδῇ. ΤῬγοίοφ. δέγαο. δἀβίθετο. σπουδὴν καὶ φιλοπονέαν 
δὴ ἰῦτο ψνοτίθπάο, υνὲ οἐέερεοπέξαπε, πεππ, δοσμέἑέαέση, 
ποῖδε. Ζοϊγὸ.1, 4θ, 2. σπουδὴν πσεεῖσθαι περί τε, ορεγῶπι ἄαγα. 
Ῥίοηπγο. Μαΐϊο. Τ. Ὗ. νῬ. τάρ. 64, ᾿εέεξ. σπουδὴν ἔχειν, διεῦ ατν 
αὐλέδονα. 0011. ἃ Οοε. 11, χ6. 2 Βεῖσ. 1, δ. διι. ΧΧῚ, 6. 
“κατα σπουδὴν, ζεδέέπαπέογ. . 

ΣΤΑΓΕΈΟΝΣ, εὐδία, σωέέεα., ἰῖδπι φεξῥῥῥοξαέκεπα, ̓  ἢ γι, 
ἑάεπι. 44". Ῥτον. ΧΙΧ, 15. : , ; 

ΣΤΩΑΓΩ Ν, οεἰία, ρσμέέα, ἰἴθηι φεἑ οί έωμπι, ἢ, λάθη. 
Ῥιον. ΧΧΥΠΠ, ι5. ὅγπιπι. Ῥτον. ΧΙΧ, γ8. -- ἡ ρατέ. Ηἰρᾷ. “ 
δέϊϊαη5. ϑῖο Ῥυορμεῖδα νοσδαθαπίισς. ΝΙΝ. 1, 11. ἐκ τῆρ. 
σταγόνος. Τιορθταπξ ἢ 25, δ ἢ. Δοοθρθγωπξε ἢσ ΠΏ, 4186 
νοχ ψσωέέαπι διρπῖϊβοαῖ ολαίαάαίοε οἱ γαδύξηοθ. -ὀ ὍΔ, φέξέδα. 
166. ΧΙ,, 15. - ῸΣ, ρμέέα. ἴον. ΧΧΧΥΙ, 27. -- Ὀ5᾽3. Ῥ]υζ, 
ἐπιόγοδ. Ῥ8. ΟΕΧΙΝ, χι. ὺ ΧΧΙῚ, 6. 1π ροβιοτγίοσὶ Ἰοοο Κμρα- 
ἐω5 ὈΘὴ6 ρὸν δἐξἐϊῥοταξα ἰγαπιδι 11, ϑδιωξάαδ: σταγόνος, ῥανίδος 
ὕδατος. Τἤεεγοῖ. σταγόνερ, ῥανίδερ,, θυγατέρες. : 

ἩΣΤΑ͂ΔΙΟΝ, τὸ, δέαάδωπι, σιγγιομίη {1τὰ ΟἿοΩ4, 
Ῥλίϊοκοη.), δραέξεπὶ ρϑάϊπωτι δοασδηέοσερτ, 8. ραϑϑιέπι 125. δα. 
ΧΙΠΙ, 57. Ἔδδο. οοά, (λέδ. κυκλοῦντες τὸ στάδιον. ἸΡλοέξωθ: στας 
διον, ὁ τύπος τοῦ ἀγῶνος, καὶ μέρος τὸ τοῦ λεγομένου μιλέου κ, 
ς. Δ. ͵΄άο φαοᾳυο Ζοπαγαπι ς0]. 1676 δὲ4ι.΄ ᾿ 

ΣΎ Δ΄ ΔΊΟΣ, ἰᾶάδιν. Τ)δι. ΤΥ, 9. ἐ66. σοὰ. Ολὲδ. τδᾷὶ Β1}}] 
«Δῃ τοχία τεδρουᾶεϊ. γιά δὰ ἢ. 1. δοραανίεπι, ἃ Νίασο. ΧΙ, 5.᾽ 
ΧΙ], 9. 10. 39. Οοπέ., 1.00. ΧΧΤΥ͂; 1ο.. : 

ΣΤΑ Ζ42, δἐξέέο, Ἰδαϊσα]ῖοσ 'δὲ ἐσαηεὶεῖνο,  ωο. νι, 
οἰξϊϊο, ρενφεξέϊο. -Ἐὰ. Ομέπέα οὲ ϑεκέα Ῥε. ΟΧΥ ΠῚ, “8. ἔστια- 
Ὑ 1τά αυοᾳυο ἴω ΤΧΧ Ἰορίτων οὗ δρϑὰ 4πιδγοδέμπι, “ἴγπο- 
ἐπι δὸ Ογέροηοσι. Ἑογίδϑϑο αὐΐδ ρυῖεξ, οπιπθθα μοδ ἴπίοῖ- 

Ῥτοῖοβ δοχΐ ρϑϑεδο ἐστέναξεν. ψίάἀ6 δα ἢ.]. Ολαίά, Τοῦ. ΧΥΊ, 50. 

Οομε]. Χ, 18. - 11, ἐγγογαέΐο. "Ῥ8. ΤΙΧΧΊ, 6. Ατὰρ.ς ὁ 

πιαπανίδ. ὅγγ. ἢ Δο),, 5, Ῥέμνία, ἐπιδεν' »ελαπιδηα. -- ὩΣΏ, 

δογιργέπιο, Ἰυὰ, ΥἹ, 38. 660. Καί. Ὑ᾽ᾶ6.8. ν. ἀποσεαζω. -- 83. 
Ταά, Υ͂, 4. ῬΕ. ΤΧΥ͂ῚΙῚ, 9. - ἢῦ3, οὔμπάον, Ἑπχοά. ΓΧ, 84. 4 
Ῥων. ΧΙ, γ. Ἰεσεα. ΧΙ Π, χδ. οἱ αἷΐδι. “4. ὅϑγπιπι. 860. 
ΟὨ 5. Τγδῃ. [Χ, 27. ὅγπιπι, Τλδοά, ἸΝΔᾺ, 1, 6. Φεεχοῖ, φράζει, 
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ἐών. 5 Νίαοο. ὙΠ, 47. ᾿σταξαντος. 1,689 στάξαντι » φιιαεὶ 
ἑπιεσπ γΌγοῦη αἀδπιδέέονέξ. 
ΣΤΆΘΗ“ ΟΜ.Α͂), αὐ αἀπιιδϑὲπιη οαὶρο., μοηαίεγο. ἔδνο, 

ἐ σιάϑμη, ἀπιιϑϑὲδ, γορμία, 150 ῬΙΏ. 1άδπι. “4. ἴον. ΧΧΥΤΙΙ, 
45. ἰσταϑμήσατο, δὶ 4111 Βαδϑηξ ἐσεαϑμίσατο. ἯἜ 

ΣΊ.4ΘΜΠ| ΖΩ. ἰᾶοτα. Ὁρῷ. Ο.ο. ΧΧΙΙ, χ6. ἰυχία οαΐε, 
 αεὶδ, ἐστάϑμισεν ᾿“βραὰμ τῷ Ἐφρῶν ἀργύριον, ρΡοπάεγαδαε 
δὰ σρρεπαϊξεδαὲε ΑὈταβδμνδ. ΕΡΏσοπο δγρϑηῖυπι. Ῥλανογ. 
ἐσιάϑμεσεν . ἐμέτρησεν. “44. ἴον. ΧΧΧΙ, 6. σταϑμίξει. «“495.᾿ 
εἰ ὅγπεπι. Ζδο!. ΧΙ, 12. ὅγπιπι. ἰοῦ. ΥΙ, 2. ἐσταϑμίζετο. - ὦ 
ῬῸᾺ ΡΒ. «4{ὲ. Ῥχον. ΧΧΙ͂Ψ, χα, ἴον, ΧΧΥΠ, 45. οἱ Ῥε. 
ΧΧΙΨΝ, ά. ΝΝ Ὁ 

ΣΊΤΑ’ΘΜΙΟΝ, ροπαάΐμϑθ. 1535. αρέδ, ἴε. ροπαῖμο. θα. 
ΧΧΥ͂, τι. .)5. Ῥτονυ. ΧΙ, 1. ΧΥΙ, 12. δὲ δἱἱδὶ. 250. 1,ονὶξ, 
ΧΙ͂Χ, 56. ὅγπιπι, Ῥτον. ΧΎΥ͂ΤΙ, δ. πρὶ γ3ι: σόπιπιαπι Ἰοῖδῖ, απ ἂθ 
δρρετεῖ, αὔδα ᾿πορῖδ δἱξ Β, }. [δθοὸ νουβίο, φυδηριδιι ΔΌ πδὰ 
Ἰοφαειιὰϊ πιο Δ Βοτεθῆβ. --  ὉΣ Ό. Τον. ΧΙΧ, 56. Ἐσθοι Υ, 
1. Διαοὺ. ΨΙΠ, 5. - οὐ Ῥω. ρογροηπαέοιδεπι. ἃ Ἀδρ. ΧΧΊῚ, 18. 
4. εὲ Τλεοά. 166. ΧΧΥ ΠῚ, 15. -- ὕμ, ϑέοίωδ. Ἑπϑοι. ΧΙΎ, 
}). δμίααδ: στάϑμια καὶ σεαϑμὰ διχώς λέγεται. εἰσὶ δὲ τὸ 
ἐμβαλλόμενα ταῖς πλαστεγξε τοῦ ζυγοῦ. 

ΣΊ ΘΜΟΙΣ:; 1. ᾳ. σταϑμιον (οὐπι 460 οἴΐαμ σοαξαηἀϊ- 
ἕως ἐπ Οοἀὰ. ν. ο. ϑῖτδο, ΧΙ.71, 4.), ροπάμα, ἷϊ. δέαξϊο ἐξῥη6- 
τίδ, πιαπδίο, ἀῖ. δέαίογαγ διέαπα, ἴξ, ροεέΐς, ἐΐπιθπ. γ31ὲς 
ἑαρὲς, ἴϊ. ροπάμδ,. 4φιὶδ Ἰδρ: 466 ροπδοειαι ἰμδῖαν ὀγᾶε δρυὰ 
γεΐετεβ. “ἴφιε. Ῥτον. ΧΥ͂Ι, χ1. - πϑοῖν, οὠδέοδμπι, Τρθθ 7) 
ἐεγργφέοα Ἰετει. ΧΧΧΥ, ά. - ἼΡη0,), ῥμοοέξε. Ἑποά, ΧΙΙ, γ. 
ἐπὶ τῶν δύο σταϑμῶν, ἰπ ἄπολυδ μοϑέξδιϑ. Οοε6. ἴῃ Οοέαέ. 
σταϑμῶν, παρασεαδων ϑυρῶν. "“ϑωίααε οἱ Ζοχ. Ογνν  ὲ 756. ὁ 
Βνεπι. σταϑμῶν, τῶν παραστάδων τῆς ϑύρας. Ῥοΐδμα 1.10. 1. 
ο. 8. δεβαν. γθ. σεαθμοὶ δὲν τὰ ἑκατέρωϑεν ξύλα, κατὰ πλευρὰν 
τῶν θυρῶν, ἃ καὶ παραστάδας φασίν. Αἀὰο Επχοὰ. ΧΙ, 22. “5. 
ΧΧΙ, δ, 1υά. ΧΥ͂Ι, 5. “14. Ἰ)γευῖ, ΧΙ, 20. - Ἰδνο, ἀΐνονδο- 
γέμπε. Ἰοτοηι. ἸΧ,, 2. τές δύθφη μοῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ σταϑμὸν ἔσχατον; 
4015 ἀθὲ πὲ δὶ Σὴ ἀεδδεῖο πραηϑέοηεηι (Οποά Ἀοπιδμῖδ γπαπϑὲο, 
4 Οτϑδοϑοὶβ σταϑμὸς, ουἱ  ]ογιπιατ6 ἀὈἸΠ]π6 Ῥδταβδη 88 8581" 
δυδηξ, :. 6. νἱρίπτὶ ρϑβδδθυταιν π11}}}18, Ὑ146.Ζ,δτὲο. ΧόηορΡ ἀοηξετεπά 
8. ἢ. ν.) υἹτίανδιι ἡ ὕπᾷεα δρυά Ζζεσγολέωπι Ῥτὸ Σεαθμὸν, ἔσχα- 
τὸν, 5'τιδ ἀϊδιϊποιίοῃο Ἰορδιάμπι δὲ: Σεαϑμὸν ἔσχατον. ἘΧΡ)1- 
εβιῖο δυΐδηι, 4086 δίς, Ὡξῖ 41149 αἰΐαπι ἱπιοτάπιτι ἀρῃμὰ ,221657. 
οἤέδετι, ἀθϑοῖ, ρμειὶ ροϊοδῖ οχ νοοῦ σεταϑμῶν, 486 ρα]. ροβῖ 
δεηὐῖτατ, Ἐπ συϑὲρα: Σεαϑμών, τῶν τῆς ϑύρας παραστατῶν 
(βογῖθ. παραστάδων 6 Ἰοοῖϑ πιοάο δὐῖο δἀάυοιϊ8). ἢ μανδρῶν, 
ἢ τόπων, ἔνϑα ἀναπαυεταί τις. ϑμιάαο: Σταθμὸς, τὸ πανδο- 
πεῖον. ἰάδια : σεαθμὸς, σερατιωτικὴ κατάλυσις. Ἀυτενε ᾿άθαι 
φταϑμὸς, καὶ αἱ καταλύσεις, καὶ τὰ καταγώγια τῶν ἀγγελιας ὁ» 
(ων ἀπὸ πόλεως εἰς πόλον. - Ὁ, ρῥγοξεοιίο. ἵΝπαν, 1Π,.. 

Ψ 
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οὗτοι οἷ ὁταϑμοὶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ᾿δ86 Βυπέ σέαεέοησε Βἔ οτυινια 
ες 7δταεὶ, ιάο δὲ ν, 2. εἴ σοῃξ, “εἰαπεπι Κ΄. Ἡ. 1, ὅ5. 11, νά. 

ΙΧ, 80. - 1055, ἐἔπιδη. «ΑἹ. αι θα. Ὗ, δ. - Ὀρῶο, ροπαα. 
ΘεΩ. ΧΙ.ΤΠ, 21. 1,ον. ΧΧΥ͂Ι, 26. Τυᾶ, ΤΠ, 26. δὲ δ δὲ 58ε.- 
Ρὶυδ, -- ρῶν, Ἰάεαι, ἘΖΘΟΆ. ΤΥ͂, 10. - οὐρὼθ, ρογρονιαέσεε-: 
ἐωπι. 128, ΧΧΥ ΤΙ], 17. - η5, δέπιοπ. ἃ Ἄερ. ΧΗ, 9, ΧΧΙ, 4. 

. Οἱ 17' Ἰοτειη, ΧΧΧΥ, ὅ, - οὐϑ, δέαέεγα, 168. ΧΙν,, τ. -- Ὀρυΐ, 
 φέοῖμδ. μεν. ΧΧΥΤΕ, 5.5. δϊ:, ΧΥ͂Ι, 45. ἐκφανῶ ἐν σταθῶ 

παιδείαν, φϑϊοξαοΐαπι ἀ᾽δοΙ ΡΣ πδπὶ δεν οπι εἰἐέρεπέές, 
ηυδϑὶ δὰ δεάυῦαι γαῖ οπἷβ ροπάυδ Δρρθηβϑηι, δὲ πιδίογα σοῖλσ 

. δἰδοταιίοοθ ἰρταΐδηιν δὲ βογρθηβᾶπι, ἢ. ὃ, Ὠ181) ἀΐσδιη, τἰῖδᾶ 
Ῥτείαβ ἰυδῖο ᾿αὐϊοὶ! δχδαιΐηα οἵ Ἰέδτα πιΐπ ἀϊδουόϑαπι οἵ Ροε1- 
ἀοταῖαπι, δάθδοαφοθ πὲδὶ] ξα]βαχ ; ΤΡτυθη8, [116 δοξ 
τοπιογατίαπι. Ῥτο ἐν σταϑμῷ ἴῃ 864 π6ητΡυ8 Ἰορίταν ἐν ἀκρ6-- 
είᾳ. ϑῖτ:. ΧΧΥ͂Ι, γ6,᾽ 60. Οοπιρί. δὲ ρ΄. οὐκ ἐστὶ σταθμὸς 
πᾶς ἄξιος ἐγκρατοῦς ψυχῆς ν ἈΛ81 δῖ ἀσφιραγαπαάϊώπι ἢ οταΐπ ἢ 
τϑρτῖηθοῖϊ 8088 συ ρΙ αἰταῖο5. Οὐδά Εἰοσ σεαϑμος ἀϊοίξατ, ν. 5. 
ΔΡΡΕΙδθδίωγ ἀντάλλαγμα. 

14) ᾿ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ, ΤΩ͂Ν ΣΤΑΘΜΜΩΠΓΝ, απεογίονά 
ἀἐπεύσειεπα. ἸΏΒ, ἐΐπιδπ. κι 88. Ὗ, ἜΣ: νὰ 

ΣΤΑΘΗΟΥΧΟΣ, Ἢ, λοερίέα. ὯΛᾺ ὨᾺΔ, Ῥατγέ. ἤοοόπε: 
οοηϑέγ. παδὲἑέαέγεα ἀοπιιδ. ὅδγπιπι. Ἑπκοᾷ. 111,22. υδὲ ΤΟΙΧΧ μ6( 
Ἰβεωῖ: συσκήνου αὐτοῦ. δοοο οἰΐαπι 'π ᾿πδβου] ὴο Ῥτὸ λοδρέξα 
υἱυπίυν ““6δολγέμϑ οἱ Αἰπέέρλαπθε ἀρτὰ οΐδωοοηι 110. Χ. ο. 5: 
δεδηι. 20. 21... ὕπάᾶο Πεεγολέμδ: σταθμοῦχος, ὁ τῆς οἰκίας 

᾿ φύριορ καὶ ξενοδόχος.᾿ ἮΝ δ ᾿ 
ΣΤΑΙ͂Σ, δῖ σταὶς. πιαδδα 6. ζαγίπα ἐγέέέοεα ἀφια 95:ὖ- 

“οία, ἃ στάω, οσομϑδίδέο; 6δϑῖ δηΐηιὶ τη8888 δα οοποὶδιοηπηι 
οοδοῖα. ὈΜ5, πιᾶδδα, ζαγέπα διεδαοία, ζογπιοννέο ὁπέμπιοδοσῃφ, 
8 ὈΧ5, ἐμπιόγε. Ἐπκοά. ΧΙ, 34, 59. 2 58πι. ΧΙΠ, 8. Τοζοτη. 
ὙΠ, 1γ. Ἠοϑ. ΥἹΊ, ά. Πεογολ. σταῖς, φύραμα ἀλεύρου πυροῦ. 
μὰ Οἷοδ6. ἐπ Οοέαέ. εἴ ἀρὰ ϑιεάαπι Θχροιλῖον ζύμη. 

ΣΤΑΧΤΗΝ, 401}. δανὶς, δίαοίθ, ἐέφωον δελἐδαἐἑέέιεδ; 8Ρ.6- 
ες φἔδτιαι ἐέφμον οἰθασδιεθ ἐς πιΐγγλα νοἱ οὐππαπίοηλο ἐγιοΐδο 9ἐξ 

ζαπδ, ἃ στακεὸς, ϑδεέϊδαέμδ, ϑἐϊαξἑέέμθ, ᾿ἐφωξαμδ. πα χανν ΡΪατς. 
βαηέαϊὲ γεὶ αἰοξ. ῬβΆ1π,. ΧΙ ΤΥ͂, 10. -- Ἰ5ΔΎΕ, ρωγρωγα. Ἐσϑοῖι 
ΧΧΥΙ͂Ι, 16. 1τὰ Βέοίέιε. ϑοἃ οτάϊηΐδ νϑσϑοσαπι σάλου δ Βαδὲτα 
στακτὴ δὶ ροϊίυδ ροτείποι δὰ 5.5, δὲ 153 ἼΜ ῬΥΟΣΘ 8. ὉΠ ΒΒΌΤΗ 
δεῖ ΔΙ ΧΧΊΙΩΙι. - οἱ, Ἰαάκσπωπι, δέαοέό. Οοι. ΧΧΧΎΥΙ͂Ι, δ: 
ΧΙ ΠΠ,.11. - ὙΠ, πγγγλα, Οαπξ, 1, 12. τ ηῸ3, σμέέα. Ἐχοᾶ, 
ΧΧΧ, 584. - :η59. Ἐχοοι. ΧΧΥ͂ΠΙ, 16, Τ,ορ͵586 νἱάδηϊαν 
82. - ρῶϑ, αγπιαΐμγζα. 1. Ἄδερ. Χ, 25. “ Ῥατ. ΙΧ, “4. «Αγαῦ. 

ἈΠ εδὲ οὐογανὲ αἰἐγαλόπαο ρ6᾽' παγεβ οἄογεπι. Ὑιᾶσ οἱ ϑὶ:. 
. 

ΧΧΙ͂Ρ, 18. Τεογοῖ. στακτὴν, τὸ ἀπὸ σμύῤνης γινόμενον. ας... 
δίωπε ἰὰ Ῥϑαύπι. Δ. ὁ. οἱ δὲ στακτὴ καὶ αὐτὴ σμύρνης ἐστὶν εἶδος 
εὸ λεπεύτατον. ᾿Εχϑλιβέγτος γὰρ τοῦ ἀρώματος ) ὅσον μὲν αὐτοῦ 



| 
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ἁπτὸν, εἰς τὴν στακτὴν ἀπομερίζετωι. Τὸ δὲ παχὶ ἀπομένὸν σμύρνα 
προσαγορεύεται-. ΟΟΒἔδε Ζαπιρέωπι δὰ δυπά. εαίπι. Ῥ. 302. 
“αι. [98 Ῥτεεῖο Βυιΐυδ δσοιυδιΐδ σὐμξ. Σ᾿ δεγολέωμπε ἰὰ ᾿σοστά- 
οιον μύρον. 810 Θυΐπη Ὀδὴ6 δαῤπιαδίμθ δὰ Κορέίδο. Ρ. 891. οἵ 
Εσενο. Ῥζἐπ. Ῥ. 709. ῥτὸ σύστασις, μύρον. Αἀάε δωῤάαπε ἴῃ 
γ. στακτὴ, Τἠδορἠγαδέμπι ἀ6 ρέαηέέφ Ὗ, 4, ἃ. 2 ἱοδοογέα. ΤΥ, 
δά. οἱ ϑιρέοσεγεσι Τάσο. Τὶ 1..ν. τ465. ( , ; 

ἘΣΤΑΛΑΣΓΜΟΝΣ, ἀφειέμαϊέο, σιμέα, δεϊα, ἀ ίαςο, 
ΙΧ, 2ο. “Ἡεεγοῖ, σταλαγμὸς, σταγὼν, ὑπ νις γιά αυοιθ. 
Ῥλοέξὲ Ζιοπίοοη 8. ἢ. ν. δὺο 7πη4|. Εἰδεγολίὲ, Ῥλέέοακοη. Ο066. 
σιαλαγμὸς, 8έἐϊία, οἰ οξέεαπ. ; 

ΣΤ΄ 4.4.4’ ΖΩ, ἱ. ᾳ. στάζω, φεὐλο. ἡνοη ΤΡ, ἃ η59, 14 6π:. 
ἰοὶ. [Π,|.11. “4. ΜΟΙ. 11, 6, μὴ σταλάζετε σταλάζοντερ, ὯΘ 

᾿ 416ὲ18 8:1]8πἴρ8. ἔπ ῥσίοτο ᾿οοοὸ ἐστάλαξε ἀρυὰ 1ΧΧ οϑῖ ὕτο 
ἐστάλαξα.» υἱἷὶ Ῥαβοίπι πιαϊδηῖ. 1}}} Ῥδύβομδδ.; δίιξ ἢ ς δοοθρθ-. 
᾿τυῦῖ, αὐυδδὲ ἔοτημδ. Ομαϊάδιοδ δδ8οῖ ργοὸ ἢ" ὉΠ. Ιυὰ ὟὙ, 4. ἐπ 
οοὐ, Ηόΐπει. ἐστάλαξαν ὕτο ἔσταξαν ρουΐϊυτ. 

ΣΤΑ͂ΝΟΣ, μγπα. Ῥλῶρ5, ἐαρόπα, κ Ἄσρ. ΧΙ͂Ρ, 5. - 
ἔχ», Ἐπχοάᾶ, ΧΥ͂Ι, 55. ᾿Ηδογοΐ, στάμνος, ὑδρία, κάλπη», 'καο 
λαϑος. Οοπῖ. ΗρΡτ. ΙΧ, ά, δὲ δὰ Β. 3. Τῇ) οὐδμπιρ. 606, Β6] ὁξ' 
Ὥς. 32. 869. οοὐ, Οὐέθ. 

ΣΊΤΑΣΙΑ' ΖΏ, ϑοαϊέέοησπι σοποΐέο, ἐμγδαπι ππονδο. Ὁ, 
ἑπεαπέο. ϑὅγπιπι. Ῥ8. ΤΧΧΙΥ͂, δ. στασιάξειν., ϑαπδοτη ὀΧρεαβδιζ, 
" ἤ30 ΡῬΙΒ. ἀγπιο,, δέγσημεηι το. “44. 166. ΧΊΧ, 2. στασιάσω 
Αἰγυπτίους “4ἰγυπτίοις, ζαοέξοιτδιδ οοπέονονο ἑαοέαπι Αόργ. 
Ρῖλοβ οὔπὶ Αϑρυρι!8, Τυάερ, ΥἼΙ, χ.3, ᾿Ἰοογολ. στασεέαζει, 96. 
βον κενεῖ. ατακτεῖ- 
ἜΣΤΑ ΣΙΜΟΣ, εἐαδιϊὲε, ἥβγνεμα, οομδέαησ, ϑδὶν. ΧΧΥ͂Ι, 

17. ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃγ Βυροι δϑίαϊοιαι υἦρομέσηπ σὲ βγπεαῃ, 
4φυκπὶ “Τγ:δέοέοίαε ἀϊοιὶ 6686 τῶν ἀχμαζόντων, νἐροπέξίμπι. Κεῖ. 
ἄμρεν αϑέαέππι εἐαδέξοπι. Ἡεογοῖ. στάσιμον ἦϑος » τὸ βέβαιον καὲ 
σεερεόν. δγγμδ᾽ δὶ6 ρμίογέέμαϊο πιρρέξαγὶδ δοπαδ, αἴμπι δοιϊδῆ 
«ἰουτιὲ αμαθ. Ἀδδροχῖϊ δἷπο ἀυρίο ποϊίομπϑαι σεασέμος φιρδέι8, 
ἐγαπημὲϊϊμδ, ὁ ϑέορλαπο Τ' 1. ν., 1γ85. Ὀθοτῖυ δ οοπιρζοθδίδῃ. 
Ῥλέοχοπ. Οἰοδο. φτάσιμος, ϑέαλένμδ. ᾿' 

ΣΊΤΑΣΙΣ, δέαέδο, δέαίμε, ἴἴ. δἰαέωέμηι, γμαοέμγη,. ἐξ, 
δεξεξο, δἴΐατα ἐοομδ, τιδὲ αὐἰξᾳμῖδ δέαγο ὧο φιιδοὶσέογ ρμοέοϑέ, 
Ὁ. Ἴ. σοαδοίζμπι.) . Ῥατ, ΧΧΨΙΠ, 4. τὶ πη, φοΐσα. Ὠρδαῖ, 
ΧΧΥΗ͂Ι, 66. -- ΗΙνὉ, ἀγα, ΝΒ, ΠῚ, αι. δὲ σεάσες ὁ8ὲ Ξγπείς, 
αϑ., δοηδὲδέσηέξα,. πιοσκμα φὲ να »μδεαὶδέομα ἀοὸ γϑϑέδέθπαϊἑ, « 
ἸΏΡΌ. 1 Ἀορρ. Χ, 5. 2 Ῥαγ. ΙΧ, 4, 1ε6. ΧΧΤΕ, 19. ὅγπιπι. Ῥ8. Ὁ 

ΝΗΙ, 5. Τὴ οπιηῖθοδ 15 Ιοοἱβ στάσεις ποῖδξ. ζοοτπι, τεδὲ 
αἰξᾳιρὲ 5 διδδοίδέεογα, ροξθδέ. - ὩΧῸ, ὭοηδΏ,, ορερδ, 7:0 αὐξφεὲν 
εἰαέ. 4). 1οδ. ΤΡ 5. -- ἈΧῸ ρατῖ. Ἠορἢ. 8 3κὸ, δοηϑέξέωέξιεδ. 
Ιυὰ. ΙΧ, 6. βάλανος τῆς στάσεως; φιισγθῖθ γ Ψοὖ σαρ δέαέ, νεἦ 
αὐ πιαπι δέαξιν. Ἴλεοά, 1 ϑδτ:α. 1Π1, 25. ϑγπιπι. 166. ΧΧΙΧ, 5. 
ὩΣ στάσις πιπδδέοποπι, σρϑσγαπῷ δὶραϊβσδτα νλάοϊασ. - ΤΏΩΧΟ, 
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φξαφεξοῖ σγεσεῶπι δέαί. ϑγπιπι. ἴε5. ΨΊ, ιὅ. Ὑίδο ἱπέγα 50 ν 
ὙῸΡ. - ὩΙΡΌ, ἔδοδ. 2πὸ. Τοῦ. ΧΥ͂Ι, 18. - ἔπι, “αοίοϑ 
᾿σεροοέιϑ. Ἐν δοοῖι. ἵ, 8. Ὁ ταπιθα τὸ στάσεις ΟἸληΐδο Ιοροῃ 
ἄσπι δεῖ φασις, ἀϑρδοέΐμωδ, -- ὈΞΘΏ, Ργορονγέξο, αἰδροδίξίο πιερ 
7 Ω6. ἃ Ῥαν. ΧΧΤΥ͂, 15. ἀνέστησαν τὸν οἷκον κυρίου ἐπὶ τῇ. 
στάσιν αὐτοῦ. Σιαξίημε νοτῖῖε: δυδοϊέανεγεπέ αοπιη οηεΐπ 
ἐπ δέαέιεπι ργἐδέΐπεπι. Οοπᾷ, Ηρ τ. ΓΧ, 8. - Υ̓ῸΝ ταβη. δέαγο 
4 Ῥᾷι. ΧΧΧ, 6. ΧΧΧΥ͂, το. ΝΒ. ΗΠ, 9. εἴ αἱδϑὲ. Αἀά 
ὭὍκπηα. ὙΙΠ, 15. 866. οοἂ, Ολέφ. - ΔΌΣ, σοΐμπιπα, 4 Ῥαὶι 
ΧΧΤΙ͂Ι, 15. Αρυὰ “ἐολέδονι Ταΐ. 10. 171. ο. 2. τῶν' κυματων. 
στάσις δϑιυπὶ Πιοέμο ἐγσοϊὲ, αἰεὶ, Μιὰ ϑυρτα 8. ν. ὭΞΧΌ. - ΜῈΝ 
σκογοίέτϑ. ἸΝΘΒ δι. ΤΧ, 6. Ἐδὲ ἴαπῖθηα δαδρίοοΓ ΡῬτὸ στάσεν ΣΕρΡΟ 
τπιοπυτα 6686 σερατεών. Ὑία6 ἴαπιοη Βὰ δοαθδηβ "ὩΣ Ὠοῖδῖίδ. 
5: Φ, ογησμθηέπι. ὅγπιπι. Ἐχοοῖ. ΧΧ, 6. 16. Ὠοάαχίϊ 810 
ἀυδίο "2 ἃ ϑχν, δέαγδ, σοπϑέθέογδ, διιδοίδέστα. Οδδιοτααν γιὰ 
δὰ ἢ. 1, “Μοηξαμσοοπέιπι. -- ἜἜΞ. σέο. «414. Τλοοα. Τέτοια 
ΧΙΙ͂Λ, 29. στάσει. ἔμῖν. νογα. Ἀδοῖς. Νυὴιϊι στάσις γ6γ018 τὶ 
Βοΐζαν, αὐϑηάο ερόηέις οοπιργοδαπέμν. δῖ. 1θ1ἃ. ἵσταμαι 
ΚΣ ωίραίο τεοῖδΘ ῬθῚ σοπιερέογὶ ὀχρμοαῖοτ, - ΠῚ Ρ., δέαέμνε 
1 8ϑ84π:. ΧΧΨΥΊΗ, 20. ἀπὸ τῆς σταῦδως αὐτοῦ, Ργομέξ δέαδα, 
Ἦ. 6. δοοιπεεπι ρἰεηξεμαἑποπι δέαέμναδ: οἵ λα Ὀδη δ᾽ σοηνοπ: 

" ουπὶ ἰοχέα μορτ. Οδοίοσυμι Ἰαρογαπὶ ΤΏΡ ΡΏ. - [3 ΟἾΔ]. 
. ϑέαῤμέειπι. 1)8ν. ΨΊ, 7. στάσει βασιλικῆς δέαξμέο τερῖο. 16 

εἴ νυν, 16. - 55, ἐδ. Ῥτον. ΧΥ͂ΙΙ, 14. προηγεῖται δὲ τῆς ἐνδείο 
στάδις καὶ μάχη γ. Ῥταδοοᾶϊι αὐΐδυν ἱπορίαπι δοάξέξο δὲ ρπιρῺ: 
Ὑιὰδ δυρτα 8. ν. μάχη. ι Νῖβοο. Ί], 18. παρέβησαν γὰρ τ᾿ 
στάσιν καὶ τὸν ὅρκον, ἰτατπδρταϑοῖ οπΐηι ϑηηῖ ραοέππι (ἰὰ 4υο 
ἔστησαν, Ὦ. 6. σοπϑιϊποζδοϊ δὲ ρορίρογαηξ ἱπίοσ 86) δὲ ἰυτ' 

᾿χηθΐθηι, 5 Νίασο, , 25. δ] στάσις τῆς δεήσεως 661 ἰοοιεδ, τε 
δϑέαηέσαδ, Ργδ086 ζαοίεδαπέ. Οομξ, δρίοιϊί, 11. ν. τιθά. Ζἤδεγς, 
ὅτάσες, ϑέσιφ» χορὸς ( ἔοτἴα886 δὰ ΝεΒ. ΙΧ, 6.}, συνέδρι 
ἐογα στ} θν0}: Ὁδ1 νἱὰ, γηπδδεὶ ἴῃ ποῖ κα διρέάδαο ρ]ο85, σας 

« 10. ΄ 

: ΣΤΑΤΗΡ, ϑέαίον, πιρεππϑ ἐοίγασγαοΐπιιδ, ναζε) 
φμαΐέμον αν αοἤπιαδ. δυγὴ5. 7 όνγεπι, “φμ. 1 ὅ8δαι. ΧΥΤΙ, 
σίκλων στατήρων. ϑ8εἃ, υὐ Ῥθπδ' τηοπΐξ ϑοπεζογμθ ἴῃ Δρρ.. 
Κ.. Τ'΄ Ρ. 802., νἱτέπη Βΐο Ἰδαῖος, όθόΡαῖ ποῖϊατῖ, “ἰψμέζαπι Ἰο. 

ει σίκλων, 4υοἀ 6δὲ ἔπ ΕΧΧ Τοῖ,, τοἀάϊα 886 σεατήρων. Οδε 
715 δὺς δὰ “ρ"έλαπεποῦ ροτζιποξ. - Ἰὴρ να, ἐγ ἐάΐδη,5. Κων ο 
ἄς. τ 88. ΧΙ, αι. Τα Βίοίέμο, ϑεὰ ἴῃ Ἡοχαρϊέδ Ἰορῖτι 
τὸν δὲ σίκλον στατῆρα ἐκάλεσαν, 4086 νοῖρα, δὖ Ὦ. ]. ῬΙΟΥΙΒ' 
8119π8 80 ἀεβιιηῖα ὁχ 7 εοάογοέο Ομαεϑέ. 20. Ρ. 5γ4., Ῥτοτθϑ' 
ἀεϊεπδα οϑμβθο. Ῥογείηθης δυΐθηι δὰ 1 ΧΧ, ααΐ γυἢ}}» τον 
τοἀαϊάοταμε ἦν τρεῖς σίκλον εἰξ τὸν ὀδόντα, αυδοὶ 16 ρ 1586 
τολὺ Ὁ» ὠὰ, Ηΐπο Ζλεοσογδέεδ ταοπθὲ, 4}116 Ἰοοΐβ, ὦ 
1ΧΧ υεὶ οἴπε. νοοῦ σίκλος, ταὶ 4ποδ ἑπϊογρσοίθβ ἀϊχῖθδα σὲ 
τῆρα. - Ὀρνὶς δὲοίμδ, 7πο. Οοπ, ΧΧΙΠ, κδ. υνἱ Ἰοοο στατήρ 
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εἶπ ἀαρῖο σορομϑιδυ οτὶς σεατῆρορ, «44. ϑγπμη. Ἐχοδὲ 
ΧΧΧΥΠΙ͂, 44. εἐ 'ΝΝδυωι, 171, 4γ. "ΠἸδεγοῖ. σεχτὴρ, τετράγραμ» 
φος. Δ ᾳφύραοι Ἰόουπι δορέηρέμε:, Κοοαι εἰαίεγαπει. τεεξράγραμο 
μον, φιεοαΐ ηιεαέμοῦ ρωποέδδ, γραμμαῖς» ἀϊδεϊποέαπι λάδι ἐπ, 
ὕμπάε εν δέμα ϑαέ. Υ. ν. ιοῦ.: Ὠ υὲε Πα)Ἰοδοτύπι, οοεῖο οοπι. 
Ρόδθορτα ρΡαποῖο οχϑηιθῃ. «(64Ἷ σμᾶφ νοέμα Οἰο86, : Νου αὐ ἐγμέΐ» 
παι, δεαἱ αὐ δίαξφχασι γοζεέίξ, ἡμαὁ6 ρμμμοξξα δὲ μπηοὲΐθ δἰριηαίιχι 
»μποία ἐρέειν ἔαφο ἐπ. δα ἔμονγα φμαίωον. μὲ ἀέπα ἰδοῦν δε. 
.Νιοὶ ξονία ἐορεπάμιπ ὑμανὶἐ τεεραδραχμον, μοί αἰἰδαΐέι» θὲς 

ΟἈΜΑΊΒΟΧΥΤΙ, 97. Νιαπι ἀξάγαοΐπιακι σία μίἑ ρεπάεδαπέ. 7ετρώςο 
ὄραχμος οἴλδτῃ ῥτο τετράχβαμμος ἀρᾷ αταπισιδίίομηι ὁ ἢ ἄμα 
ἐεηβεὴῖ δοαίέρον., δαίπιᾳεῖειδ εἰ απιπιοπαῖα ἀὰ αξεΆ. 1. 6... 
υογοτα δεβθηἀδιϊοιὶ ἔανγεῖ Ζ6ς. Ογνὶὲ 418, Βναπε. ὩΌῚ ἰἴα: 
ἀτατὴρ. τετράδραχμον, κεράτεα οβ. ϑοὰ ἀρυὰ Σεογολεέμπέ δείδια 
φῦινϊ ν. Σταθμοῦχος Ἰερίτακ; “Στατὴρν τετράγραμμον, ἤγουν 
ἥμισυ οὐἰγγέας. Δρυᾶ ϑιξάσαπι αὐξεῆι σεάτηρ Ἔχροιξῖον τετρά- 
χανὸν Ψόμεσμα. Ῥ)ατὰ 46 «ἑαίογα νἱὰθ δρυᾷ δυοίοτε, ζζ οὐῆο 
εὐ ΝίατιὮ. 1. 6. Ρ. 274, Ἰαυβαῖοδ, ἃς ἰΒ Ζωοχίοο Ν. Τ'. 5. Ἡ. ν.᾿ 

ΣΤΑΎΥΡΟΩ, ογμοίβρο, διεβρφηαῖο. ΠΝ, ἑάοπι, Ἐμεδ, 
ΨΙ1, το. σεαυρωϑήτω ἐπ᾿ αὐτὸ, δμδβοηαέμν ἴῃ 810. πον 

ΣΤΑ͂ΦΙ͂Σ, μονα ραόδω, ἃ στάζω, ηυΐα δι} ᾿᾿φαατθαι. 
εἰν, δίοσα. Νυαν ΥΙ, ὅ.. ὕγα δίσοα δὶ βδδδα, -- ΣΧ, ἱερᾶς 
Ἠοκ. 1ΠΠ],}. πέμματα μέτα σταφίδος : πδὲ μεοεὼ, φυοά δχ6 ἀυδὲθ 
δα δβεοοοάρηϊο πέμματα οτἴιμη δεῖ, οχραπροπάυαι νἱάαίυσ, 
- ΕΣ χ, Ρῥὶυν. πνᾷθ αγοξαοίαα δῖνο, δέορᾳέαα αὐ δοίέπι. ἃ 
βαι. ΧΧΥ, ιδ8. ΧΧΧ, 12. 4 86η. ΧΥ͂Ι, 1. - ἸγὴΏ, ἀδδέαν: - 
"πο. ἃ ϑ8πι. ΧΥΙ,2. 80. νοχ γὺ. ἀυδα ΤΟΧΧ φοίνικες, ραΐπιι» 
᾿ζαο,, δὸ “πεεγὲμ8 (ᾳιολ ἔωίσαίωε βραυδίυς, αυἱ ὥδθεῖ: ρα- 
ἰᾳελαα4) παλάϑαε,  πιάφϑαθ "οιεπι, ττδηδεμιζοσαηςξ, ᾿δεϊθδὶ ὁ 

ἴεξ, 80 οπιηθθ 7γμ5656 αφδέξναϑ σοταρϊδοιϊλῖαγ. ΗϊΏο οτῖδ ρὲ 
δεὰ νοτιϑίοπθαι ἀϊγνογϑιιδδ. Ὁ ΨΥ 

, ΣΤΑΦΥΔΗΣ μενα. ἸΘΩΜ Πα, αοϊηὶ. Νααι, ΥἹ, 4. 560. 
ΑΓ. --ἰ 35).γ πνραὰς Οθη, ΧΙ, γ0. 11). ΧΙΙ͂Χ, χι. ἴμενῖς, ΧΧΥ,. 

5. ἐξ δἰ]. - , πάγηειδ. ἘπΞορῦ, ΧΧΧΥΙ, 8. Εοτιο Ἰοσεκιρῖ 
Ὡν, Ῥγδοίοσεα Ἰερίῖθσ δρυὰά “21χ:....εὃἰ 7Ζ΄εοά, θαι, ΧΧΧΤΕ, 
10. ὡς σταφυλὴν, ᾳυδ6 γοῖῦᾶ, 4ῃλθυ.8. ὩΣ 81} Σϑϑροιἀοὲ ἰὼ ᾿ϑπῖα 
βεῦτ., ξοχῖδ888 θχ, 8] ῖο ἐρορ ἀαρυμπιῖα δυηΐϊ, 
νι ΣΤΑΧΥΣ, βρέοα. Ἀλλ, ρ]τ. φρίοαθ, αγίεέαα: Ὠδιῖ,, 
ΧΧΊΙΙ, 26. - πῸ[).. δορδα, Ἑκοᾶ, ΧΧΙΠ, 6, Ιπά, ΧΥ͂, δ. 8δ6ρε- 
166 δόυο ἴῃ οὐΐπιο βἔδηϊο, Νϑιη ὁρροπῃμπίως ϑαρϑεῖρτιο ἀε- 
Ἰλο88ῖ85 80 ΒιΔη ΡΟ] Δαν οοδοδινϑῖῖδ. - 2 Φ, ἔπ ρίατ, τουῦαν, 
"ρέσα;, δρίοσαα. Θεμ: ΧΙ, θ, γ. πιὰ. 11,.). Ιοῦ. ΧΧΊΥ, υή. 

“4... Ταά, ΧΤΙΙ, 6... 8γν.. Ἰ]ω δ. δὲ διδΡ. δΡ»» ανέθέα. Οδοϊοτυι 

Οταθοὶ σχαχυνας δΡΡρΙΪδῃὶ ὅλουφ τοὺς σιτηροὺρ καρποὺς. ἂξ 
Οαΐσηωε ἀ6 ), οι αἰέπεοπέ. }} Ὁ. 1, ο. γδ. τορῖα οὐδεεναῖ, 

»-" 
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. ΣΤΑΧΥΣ ὌΡΘΟΣ, σρίδα τόσέα, ἴν 6, ογφεία. τΊΌ]0, 
φαρθδ., ἃ τοῖρ. 8756) 6., Θὲ δγθοέϊπι ϑέαγα. Ἰιαὰ, ΧΥ͂, δ, 
- ΣΊΑ ΖΏ, ἐπιρίπρωο, ρέηριοζασίο. γώ ΡΙἢ. Τλσοίοε. 

᾿Ῥ,. ΧΙΧ, 3. σεεασάτω» ἐπιρέπφιεοέ. ' ἣν τ : 

σ΄ Οὐ ΣΤΈΑΡ, αὐδρε, εοόμπι γ6] τουτιπεβ, οἶδοδα δὲ Ἀέγερεξα 
φωδοέαμεα ααὲρο δἐσοίον δὲ σοπούδϑοσηιϑ, ἴτ: ξαγίπα δμεδασεα. Ὀ5:3., 
φα9ς4α ζανίμαοφα, ξαγδηα διδασέα, ξογπιοπῖο ἐπέμπιόοοθσ. 210. 
ῳ ϑα:. ΧΙΠ, 8. «“4|. Ηοο. ΥΙΓ, 4. ἀπὸ φυράσδεως στέατος») τ 
Φοτηηνίχιῖοηο ζαγέπαε. Ῥτο στέατος εππνϑπάδη ἄυμ νἱἀοῖατν σταιςσ 
γὸς, υἱ οιἴίδηι Ὑγοημτέδεα Ἰοσύτα Ἰδπάδι, ΓΙ ΧΧ τὸ ὑΧ 3 νοτῖαπε 
᾿οαίδιβ Ἰσοῖδ Ρδὲ σταῖς, 4φαοά νἱάρ διυρεα, Οἴοδο. ἴδ. ὡ»-» 
δ», ὉΡΆ. στέατος, ζύμης. Πδογοῖΐ. σεέατα. ἄλευρα. ζύμη: ͵ῖάΘ 
οἱ ϑιυέάαπι ἴῃ ν. σεέατα, δῖ Ξωπαρὲξ Ἰοσῦπι ρτοάυχὶς, ἐπ φὰὸ 
στέαρ Τωνέπαπι͵ ὁδαοέαπι οἰραϊβοαϊ, - ἔπὸγ!, ἔαο. Τδθε. ΕὺἰθϑῬ, [ὦ 
ἅ,Ἔρόταπε πὺπὶ δῖ ϑὺπ. - δὺπη. Οϑη, ΨΥ, 4, ἀπὸ τῶν σεεάτων 
πυτῶν, ἀεριηρυδάϊπεθυ, ἢ. 6. ρΊηριυ ϑδίπι19 Δ] οτα τα, ἠοδορἤμα: 
"4... ἵν, 2.1. 1000 στέαρ ροβυΐε γάλα.. ϑγήιπν. οὲ ΤΧΧ Ῥα, 
ΧΥ͂Ι, ι1. τὸ στέαρ αὐτῶν συνέκλεισαν. Αἃ αυξδπν Ἰδουπι χοομὲς 
οἷοησ διξααδ οχ Ἰλοοάογοίο ἴα: δτέαρ. πωρὰ Ζ4αβίδ. εὔνοια 
καὶ φιλαδελῳφία. δς. Οὐνε ὲ 315. Βγεπι, τὸ στέαρ αὐτῶν συν» 
λεισαν, τὸ ἐν καρδέᾳ ἐτέκεαενον, τὸ κακὰ, οἷς στέατε ἢ ζυμη- φυσᾷ. 
Ὥσιυι. ΧΧΧΙΙ, τά. μετὰ στέατος νεφρῶν πυροῦ, Ἀ. 6. ομεπε ἐγὲς 
4͵οὺ ορέέπιο. “Δερε στὰπν ἀϊοΐταν, φαοά ἐπ φαφωθ γ6 δεὲ εἰδοέξοι. 
δέηιιπι σέ ΡΥ ἀοδέαηἐξοδέπιπε, δίοαϊ Βοδε. πισραίμέδα ἀἰοϊτκατ, δι 
ΟΧΙΨΊΙΙ, 5. στέαρ πυροῦ. γνίπρυθαο. ἔγαπιεπεὶ, ἢ. 6. ἱαχία 
ϑυξάδην (αὶ 58ὺα ὁκ Τλεοάογοίο Ἀδιι611} ὁ καλλέίσντος σῖτος καὶ 
ὥρτος. 1ε5. ΧΧΧΙ͂Υ, 7. ἀπὸ τοῦ στέατος αὐτών ἐμπλησϑήσεται, 
Ῥὶπραοάϊηο Π]οτυπι ἱπυρϊεδίτας. ΤΑδοα. Τοῦ. ΧΥ͂, 26. “41. Ῥε. 
Ἐ,ΧΧΙΤ, 7. Αἄ φυθαι Ἰοόουπι οου]υτ ἐπίδη θη ϑμέαίαδ: Ααξ 
στέαρ παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ ἢ εὐπάϑεια καὶ κἱ εὐκληρία λέγεταί, 
᾿Σξελεύσεταε ὡς ἐκ στέατος ἢ ἀδικέα αὐτῶν. ἀντὶ τοῦ, μετὰ πασης 
ἀδέϊας τὴν ἀδικίαν λαλοῦσι. Ἑοοι, ΧΧΧΙ͂Χ, 19. φάγεσϑε στέαρ 
εἰς πλησμονὴν, οοπιοἀοιΐβ δἀΐροπι ἴῃ δδξίοιὰΐϑη. Οέοοι. δ. 
ἔπ Ἐτοολ. στέαρ, πυρός. -- ὙΔΒ. αὐδρθ., δΧ Ὀθδηΐπ γψδίδγατι 
ορηφοηδον [,ον. }, 8. 12. ΠῚ, 19. δίσογοῆ. σεέαρ, λίπος, ζύμη» 
Αἀ4ά46 δίτδο. ΧΕΙ, 2. εἰ Ὠτδὸ. ν᾿ 8:1. τ 

ΣΤΕΔΊΤΟΌΜΕΩΖ, ρέπριοοοο, δαρέμον, ἃ στεατόω, ἔπ δου 6 
ει αὐέροπι οομνογέο. ἐν») μίπριὲδ, δαρέπαίιθ. ἘΘΟἢς 
ΧΧΧΙΧ. ν. 18. ἐστεατωμένοι, δαρὶπαξί, 1ῖα δ ίοσίξμα ὁχ. Τγοπῖν 
γεΐο, 868 ροῖῖιδ 101 τεβμοπάδξ τῷ 03 ἃρυά “56. δὲ γ.3 "ΡῸ 
δρυὰ ΓΧΧ [πεὶ, ; Αι κ 

᾿ΣΤΕΓΑ᾽ ΖΩ, ορσο, ορογίο, διδύέποο, ὕΓμίοίο.. ὙΌΡ 5 
Ηἱρῖν. οαποέξέμο. Νδμοιι. 111, 5. ἐστέγασαν. Νοη πι8]διφυοδι 
δϑηϑιηι. «- Ὁ ΡΙῸ, ἑερσ, σοπίεσο, οὐέορο. Νεαθθαι. ΠΠΠ, ι5..-- “ 
δᾺ Ῥίδ. οοπέδρπο. 2 αν. ΧΧΧΙΨ, ει. Νόβε. 11, ὅ. ΠῚ; 3. 
ΠΌΣΤΕ ΓΗ͂, ἐδοέμηι, ἐερπεϑῆ. ΠΌΞΌ, ἐοβπεδη,, ἐξσέτεμι,, ορ6- 

γἐπιογεέμπ. Ὅς. Ὗ111, 15. - ὃκ, επιόγᾳ. Οϑη. ΧΙΧ, 8. ἐε0. 
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ροὐ. “114-. δὲ “46. στέγην, ὉΔῚ τοϊαυΐ δεῖ σκέπην Βαδαηῖι 
γιάε οὲ 5 ἘΠεάτ. ΥἹ, 4. αϑὲ ομ41. Νδὴ ΙΝ", πεαγιω, Εδάτ, Υ, 5. 
τορομαοῖ. ἴῃ οἰγοαυθ]Ο000 ο6δὲ ρδΓ8 Ρῥτο ἰοῖο. 

ΣΤΈΤΙΝΟΝΣ, ονδῦορ, οοπέξπμϑδ. ΠΗ͂Σ Ῥατῖ, ἔοθηι. 
φροοιίανια, ΑἽϊ. Ῥτον. ΧΧΧΙ, 47. στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὖ» 
:ῆς, οοπέξδπμεαθ ΟΟῊΘΥΒΔΙΙΟΙΘΒ πῃ δεάϊθιι οἷυδ. ΕΔ, “4. Ἠᾶ» 
δεὲ σεεναὶν αηρωδίαθ, ηὐοᾶ νἱάθ διρτᾶ. ϑϑβδηπι ϑχργδιβϑιν, 
Νλτὰ ἂς πιΌ] 1616, 4186 διϊθπάϊ ἃ ομηπΐα, 4086 ἀοπιΐ διιὰῷ 
βειμρῖωτ, οομμπιοῦθ ἀϊοὶ ροῖδδὲ στεψναὶ κ᾿ τ. Δ. ἩἩφεγοῖ. οἱ 
ϑειξάαο: σεεγναὶ, στερεώ. Δὰ Ἡδογολέιρηα ποῖδιὶ ϑορέηρέμε, 
Θιδθοοβ ἀΐξςοσο στεχνους πυρετοὺς, ηπὸο5 Φῥῥπέμε 1,. ΧΧΊΠΙ, 
0. 7. 7εὖγ 68 οοπέγασέαϑ ᾿ἱπιοέρτοϊεῖιξς. 810 οἱ ᾿Ἰδογολέμα ἴπ 
σεεγανὸν. στεγνὸν (81. οὨἶπι ὕ6ηο Ἰσρὶξς Ο᾽μέδέμς8 Ῥτὸ στενὸν) 
ἐχροῦϊε πυκνὸν, σφιγκτὸν, ἢ συνεχές. ες 

ΣΈ ΓΟΣ, ἐσοέωπι. ἘὰΡ. Τοτεπι. ν. 8. ταῖς ἐπὲ τοῦ στέγους 
«όρναις , 41:86 δμπξ 5Ὲ δφάθῃ οὐ ἀϊ}8 ἐδοῖο, πιοτοσιοἰραδ.. 

ΣΤ ΓΩ, ἱ. 4. στεγαζω, ἕεφο,, δἰΐαμι οαἶο, φέζεπέξο ργόπιο, ἢ 
ϑὲ:. ΤΠ], 42. στέξαι λόγον, ἴν. Φ. δόῦναγα δϑογϑέϊηε 8. σσίαγο, δ 
41}: τὶ στέρξαι Βαθδηε, εεγοῖ. στέγει, κρύπτει. ἢ 

ΣΤΕΙ͂ ΡΟΣ; δἐφνδέέθ. Σεεῖρα, 80. γυνὴ, ϑέογέδέὲδ,, 5011. ζο6- 
πεΐρα. ὙΌΣ 1 ὉΡ9) ἑάδηα.. Οθη. ΧΙ, 80. ΧΧΥ͂, αι. ΧΧΙΧ, 50. 
οἱ ΑἸΡῚ. - ἼὮΏΦ, ἐηπὐοφοιπαΐεδ. “42ε. Ἰδυς, ἯΙ, τά. 88ρ. 11] 
νλ5. “ἦγρὸ οομεέποηδ στεῖρα αἰοϊειχ, Ὑ᾽άθ Οαρραὐϊὲ ποέξ. ονέξλ, 

δὁθο. ν᾿ τ τς τἡ 
᾿ ΟΣΥΤΣΙῬΗ͂Ν ΠΟΙ] Ὡ., εἰογέδοπι ζαοῖο. ἋΧ9., οἷαμαῖο, 80. 
μέσγιεσε. ἴε8. Τ ΧΥ͂Ὶ, 9. " ΠῚ 

ΣΊΕΙΡΟ' Ω, δἰογίδἠσ οιωπ, ϑίταο ΧΙ, 156... : 
ΣΤΕΛΖΣ᾽ ΧΗ͂ δὲ ΣΊΒΛΕΧΟΣ, ἐνγωποιιδ, εἐΐ»Ρδ., οαιεῖθα; 

γαπιεδ. Ἐπὶ γοοδὈτϊται ῥοηποτῖδ, αυοὰ Θοἰΐαπι ἀ6 διρότσα ρεῖ. 
Σ] πὶ νοὶ ἴοτσᾶ οηδϑοθ;ί ἀϊοϊζογ, ἴα τ ἸΣΏΠοῦδ δ86 δἱξ 
γεϊαιῖ! νίγρυ]α αυδαεύδην ἀυπίαχδί, Οομξ, Φλίδοπεπι 1. ἀ6 Κ ἐξ. 
Δῖος. ν. 658. Α. ἥν, δεγρρα. Οδυὺ. ΧΙΙ͂Χ, 41.. Νεῳφϑαλὲ 
στέλεχος ἀνειμένον, ΝΝΟΡὨὶΒΑΙΐ χυμοῦ διΐδϑυδ, ἢ. 6. ἀύροῖ 
5. τα οῦ8, ὁχ α0Ὸὺ τὰ βλαστήματα 5. νἱτρυϊα ργοάδυπις, 1,6» 
βεταῖ ξοτῖδδ8θ "ἣν, 001]. Ι6τοα, ΧΨΙΠΙ, δ.. ΣΙ στουγηιιδ Ὧν} 
τοἀαιάϊε: “ἐγριάδεπι. Οομε, ραγβοπέῤ Ῥχαο. ἐπ ΧῸΧ 7μεε, 

- Ρυλν ἐγώποῖδ Δι ΟΥ8 ϑυςοίδα6, [οὉ. ΧΙΥ͂, 8, -- ΟἹ Ρ, εἰηραὶ, 
κοπξογέμπι, ἘΖΘΟὮ. ΧΙΧ, ει. Τονρζεχὶἐαίθ8 διατὶ Ὦ.1., ἀς γαπιὲα 
Ῥεγρέδχὶε δκρ)ἰοδπᾶδο, - οὖν, γοέδμεπη, Ἰστετηα. ΧΥ ΤΠ, 8.. Ῥτο᾿ 
ξοέέα Ῥοβυδταπῖ γασποσ, βεῦβὰ δοάθηι. - ΠΝ 5, γαπεμδ. ἘπΘΟὶς 
ΧΧΧΊ, 12. 15. - ὨΤ ἢ ρλῶσ, οοὐμπιπαο. Οαηι, Π|, 6. οἷν στε- 
λέχη καπνοῦ, ἰ. 8. Ἰαϑα πὶ απ Φ, αἱ ᾿πδίϑτ δυθοτἑβ' συ πα" 
16 [0}1138 δἷ χϑηνὶδβ ἐμ δίταπι ογίρίξον, Υἱάθ δὰ ἃ. ]. Ὁαρρόέξωπε, 
4υΐ τεοῖθ πιοπυΐε, ἤεπλεηθ, Οὕτν ΒΒ ν ϑτρουῖβ 5880 ρδἰπλδθ 
ϑρεοίθαι αποδαμιβοὰο τϑίειτγθ; ἰπ θεϊ8 δαΐπι δηρυξῖιδ οϑβεν 
4υλεὶ ἐταποῶϑ Ῥδδηδρ, ὥιοχ ἀοϊπάα δυροζῶο ἀϊ]αϊδϊων δὸ 8489 

“- κ 
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ἀιθδαπάϊε, τὑἰ ταῦιΐ ὁ ἵσαποο. ὅ8:τ. ἴ,, 14. ὡς στελέχη φοινίχω: 
᾿Ἴδυφυδπι γασιὲ ρδἸπιάσιπι. Ῥλανογέπια: σεελέγη, οἱ κλάδοι 
καὶ στέλεχος ὁ κορμὸς τοῦ δένδρου. Τἶτεγολ. στέλεχος» κοῃμὸ 
ξύλου, κλαδος. Ἰάθι: Σεελέχεα, τόεηνα: 810 δῃΐωι ὑθΏ6 Ογο 
πονέμδ Ῥτὸ Στελεχέα, πρέμεα. ϑιιδάίαα: στέλεχος, εἰ μὲν ὁ κοῇ 
μόὸς, ἤγουν ἡ ῥέζα, παρὰ τὸ τέλος ἔχειν, ἢ παρὰ τὸ σεορεύν᾽ 
δὲ οἱ ἄνω τῆς κορυφῆς κλαδοι; παρὰ τὸ εἰς τέλος ἐῤχεαθαι.. 
Ὑιάο δ|θὲ φοίνιξ. : "ἡ ἌΨΨ. 

ΣΤΕ΄ Δ.422, ἡιξεέον. ΣΤΕῈ  ΑΔΟΜΑ1], ἐΐπεδο., δειδαϊιο, 
ὅηεϑ., γεαθαο, ραῖο ὅπϑ., νσοέξόγ. ὉΠ). ΝΙΡῺ. ἃ ὯΏΠ, δοηϑέθσ πον 
Μα). ΤΠΙ|, 8. ἀπὸ προσώπου ὀνόματός μου σεέλλεσϑοι αὐεὰν, ἃ 
1ὴ6 πισέμογοέ. Αγρυὰ Πσεγολέωπι ἴὰ στέλλεε ἸόρίτυΣ: φοβεῖται 
στέλλεται. 868 ἴηνεῖβο οτάϊπο ἰεβρϑαάππι νἱἀδίογ; σὲέλλεται 
σοβεῖταει, εἴ οἴαϊυοπάυπι, φαοὰ Ὡονα ρ,Ο658 ἴηἀ6 ᾿ποϊρἢδῆ 
Θοπῆ. “ἰδερεῖ αὰ ἃ ὙΠεδ5. 11], 6. Ρ. 561. δὲ 4186 ἱπήδ τερεεὶ 
"»ούξδαο κἀ εὐπάδηι Ἰοσυπι Ρ. 400..-- δὺ5 ΡΙΒ. εἰνέήο. Αἴ φει 

᾿ πὐεοα, ἴον. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι,, 25. Ἐδ] ρτὸ εἰς δὲ ἔστειλαν ; ξοτίδδδι 
. λόροπάτπι 6δὲ εἰς διέστειλεν: φιεὲδ ἀένέοέέΡ ὧς μαθ6ὲ “φιξίε 

Ῥ. Η. ΧΙϊ, ι. 

6Χ Δ]ΐοθσδ δἷυϑ ψείβίοῃθ. ϑεᾶ χδοθρία ἰϑοῖῖο 4φιοηδο ἀδέοη ἀ 
Ῥοῖεεῖ, υὐ πεπιρο πιΐξέογα Ὦ. ]. εἷξ ἱ, ᾳ. ἄατε. Μίὰ6 Μεχαρία 
- ἥξω, ροπο πιδι “ἴφι. Οεα. ΙΠ, 1. τί στέλλεσϑαε, ἀδ ἀπεεέι 
διδατραῖομι, ποῖδι αἰἐδοεάεγα, αἰεδον 676 ἐσῦγαπε. αεμθ᾽5. Μ7οπὲ 
7αμαοιέμα ἐστάλησαν πιαῖ6 ἐταηδίυ δες, ἀοογοξέαα διπέ. Οὐοδο 
ναεο. ἴὰ Κ-. Τ, Ὁ “41ἰδεγείο οἄϊτατα Ρ. 149. στέλλεσϑαε, ἀφίστα 
ὅϑιώ, ἀναχωρεῖν. νιδέμα, ἴὰ ἔγαρπὶ, ἔξεεὶ. πεῖ. 66. τ. νᾶ 
ἐστάλησαν νετιὶῖ δοπδεϊέσγισιέ, οἴ ἰάδιη 6666 ρυΐδξ, ᾳυιοά στήλης 
τρόπον ἐστήσαν. ϑ8εᾶ δὰ Βοο φίρηϊβοαϊα τερετίδζοτ. σταλάω; 
ἢ ἀ6 ἐστάλησαν ἀδάποῖξ, 856 παοεοῖξα ἔδίδεασ, Ἐπ 11}18 δυΐδηι 

 ἀεουϊεδιῖθηβ 56 ἔδοί!α ροϊυΐδβαξ δχϊσίοδσο, δὶ ἃ σεελλεσθαι 
ψοσεῦ ἐστάλησαν ἀοάυχίεεει. Ῥεδοίογοα Ἰερίυς Ῥτον. ΧΧΧΙ, 
26. τάξιν ἐστείλατο Ῥτο “Ὅτι, 48:86 νοερὰ 7αοβόγιϑ βιδρὶοδῖυι 
Ῥθγείηοτα δά ν. χὅ., ἰάειταυς δἰραίβοιλτθ, αυοά εὐπρέπειαν 
ἐνεδύσατο, ἃ στέλλεσθαι, ογπαγὲ, ἐπαιὲ, πὰ στολὴ δὲ κατα- 
στολὴ, νοσέξέμδ. Οομπ, Φενγέσοη. δὰ «εἰΐαρ. 1Π1|,.4, 1. Ἡζοορο- 
Ψεόηι. δὰ ἔέρον. Υ, 14. 6. 58Ρ. ὙΠ, 15. πρὸς θεὸν ἐστείλαντα 
φιλίαν, δὰ Τλδαμι πιΐδογπὲ διιϊοϊτῖδηι, ἢ. 6. υἱ Ζζαξέμεε 86 8- 
81 πὶ ΘΧΡτοϑδ1ῖ : ραγέϊοέρεε Γαοξέ διιπὲ απιϊοϊέέαο 72) 6ϊ. ἰεογοῖ, 
ἐστείλαντο, συνέστειλαν, ἡ ἀπέστεελαν. ϑαΡ. ΧΙΥ͂,), πλοῦν τις 
πᾶλεν στελλόμενος, δὰ πανὶρδῃἀαπὶ αυΐδρίδε ἐτΟΥΌΠι 54 ρᾷγαπε. 
ϑίο δοόγό. [Χ, "4, ά. στέλλεσϑαι τὴν πορείαν. Ραγαγο ἑέεν. δ8ῖν. 
ΧΧΧΦΥ, 1. 2. στέλλεσθαι τὴν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος, 806. στολὴν, ἴὰ 

Φ . ,. ΠῚ ν» » ᾽ 

,Θτδεοΐδηι πανέρσαγο. ἃ Νίδοο. Ν, τι. τὴν δευτέραν ἐφαδαν ᾿““νεΐο- 
χοὸς εἰς Δἔγυπτον ἐστείλατο. Ζιαξίπμδ νοτιϊῖ: “1πέξοολιεδ δ6οιε7.-: 
ἄαπε. ρῥγοεοίζοπσπι ραγανέὲ ἐπ Αοργρέμπι. ὅ Νίαςο. ἷ, 19. προ4- 
αρτέως ἐσταλμέναε., πιοάο αἀπιίοέασ. δδεγοῖ, ἐσεαλμένας (ὶς 
δηΐπι Ἰδροηἀθπει μτο. ἐσταμέναε), ἑἐαστολισμέγα.. ΟμΗ͂, “φέξη. 
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ΣΥΣ ΔΙ͂ΜΑ͂, δονέμπι, οογοπα. ΔΌΣ)», ἰἄοπι, “42]. Ζεςῖ, 
ΥΙἹ, νι. στέμματα. “Ἠεεγοῖ. στέμμα, στεᾳ ἀνωμα.' Σεέμματα με. 
ἀϊοὶ σογοσιαδ, φμαθ δαογὶφ αὐλέδοπέων, δὰῖ 8806 δαφ, 4μαα 
ξεείαμἔ αἱ δασογαοεδιιδ, ἀοοοῖ Ταδολαϊέμο ἂ6 οογοπὲο ἴδ, 1, 
ο. 2. ἢ. 7. : , 

ΣΤΕ  ΉΦΥΛΜΑ, γἷυτ, μνατιωτ νοὶ οἱέναγιεπι θα Ργοθθα 
χεϊγίπιεέα, Ψέπαδσα, πμωοίοὲ ναγηπι. ὈΩΟ λ., Ρ]ΌΤ, οοὲπξ, 
Ναυαι. ΝΊ, 4. - λο, δοογέα. “ἴφω. Ῥέ. ΟΧΥΤΙ], ι6. 1ε6.1,χ5.. 
Ἐσεοῖ. ΧΧΤΙ͂Ι, 18. .24-. Ογνμὲ Μ͵5. Βγοπι. σεέμφυλα, τὰ πιὰ- 
σματα τῆς σταφυλῆς. Ἡδεγεολ. στέμφυλα, τὰ πταίσματα (]ερο 
ταὶ πιασματαὶ τῶν ἐλαιῶν, οἱ δὲ τὸς ἀπυρήνους ἐλαίας, καὶ τῶν 
σταφυλῶὼν τὰ ἐκπιέσματα. Αἀ 4πδπι Ἰοουπι ϑδολγονοίξμδ ἴῃ τοξ, 
εἶταε “ελερ. Ρ. 56. Νωπησθ. Φλγγηέοδ, Ὁ. γ)8. αδαμδ. αὐ 
“4εἴδη. 11. 11. 6. 156. δηγ. δίορά. ϑολεάἑταδπι. 110. ΥἹ. ὁ. 10, 
διμίάαε: σεέμφυλον, τὸ ἔκϑυμα τῆς σταφυλῆς, 7 τῶν ἐλαιῶν,. 
οἷς ἀντὶ ὄψων ἐχρῶντο. , ! νι 

ΣΤΕΔΙΦΓΜΟΙ͂Σ, βοπιδέμδ, οἴϊααν γασίέμδσ." ἤπΝ, ἰᾶᾷοι. 
Ἰοὺ. ΠῚ, χά. ΧΧΊΠΙ, 2. Ρε. ΥἹ, 6. οὲ δ1:δὲ. - πρὸ, 6. ΧΙΎῚ . 
δ. ΤΧΧΥΝΤΤΙ͂Ι, τι. ΜΔ]. Τ|, 15. - ῬΏΜ ἰοῆη, ΝΙρα. φεπιεηαο.. 
Ἐσεοι. ΧΧΙ͂Ψ, γ7γ. - Ὁ, σοπορρέμδ, Οεη.1Π|,16. νιάδοϊως 
Ἰοοο ἢ Ἰορ 586, δῖ ρδγ στεναγμοὺς ἐπ:6]]6χῖεεο αοίογεε ροηιέξεδ 
ϑαρνἐπιδηΐόϑ, δῖ 1 ἀδ αοἐογίδιιδ ραγέμδ, δὲ φμοδ σγανίαθ᾿ 
Ῥοδὲ σογιοορ ἐέοπεσι δοπέξωσξ, ἰγιῖ6]]6 χε 6. δαμογα σοηίΐτἃ ἱυᾶὶς 
οδῖ, ε08 16 1586 33, ἃ “35. - ΠΡΌΜ3, οὐαπιον, μεπιέέμδ. Ἑπκοᾶ, 
11, 5. ΝΙ, 5. Ιαἀ, ΤΊ, 18. - πἢ), γωσίέμδ, Ῥε. ΧΧΧΥΤΙ, 18. 
Πα γνωρέδα ἐδοπὲο Ἰοριτοῦ δρυὰ 2πο. ἦπε. Ῥτον. ΧΙΧ, 11. ουδὲ 
ΧΧ βρυγμὸς ΒαΡοπεῖ, - ΠΣ, απριμϑέΐα. Ἰοτεὰ. ΤΥ 51. στεναγο- 
μοὺ σου, Ὁδὶ ΡΟΣ τιεϊοπγηλίδαι Θἐδοΐαπι, ΡΓῸ οδυδὰ ΡΟΒΌΘΤΩΪ, 
γιΔ6 δάρτα 6. ν. 41π. Ἡδογοῆ. στεναγμὸς, λύπη. Ῥλὲδο Αἰδερον, 
Σὰ. Π. ν. ὅγ. ἔστο στεναγμὸς σφόδρα καὶ ἐπεξεταμένη λύπη. πολο΄ 
λάχες γὼρ αλγοῦμεν, οὐχὶ στένοντες. ὅταν δὲ ἐπιστένωμεν, ἄνια- 
ρῶς καὶ πάνυ ὀμβρηρώς χρώμεϑα ταῖς λύπαις. 

ΣΥΕΝΑ' ΖΩ͂, ροπιο, ἱπροπιίφοο, διε) ἑμροο. ἴε5. ΧΊΧ͵ 
δ. - ΓΙ) πιοσδέμδ διεπι. ἴο5. ΧΙΧ, 8, - ΠΣΙΕ, ρεπιδέμθ. 168. 
ΧΧῚ, 2. - [ῶν. Ἐζθο. ΧΧΥ͂Ι, 5. - δι, δέξδϊο, ρονφεέξίέο. 
ΟΟ8ε]. Χ, 18. 466. οὐ, “Ἰσχ. ἈΔῚ ἴδηι ἰ000 στενάζει 1666» 
ὅπ 6δὲ στάζει. - λὴ)55 ΗἸΡὮ, γδογδὸ πιδι ἴοῦ. ΙΧ, 27. στε" 
φαξω. ἴδ᾽: Βαοο νοχϑίο σῦπι τοχῖυ πεῦταϊοο σοποὶ]ατὶ ρμοβεϊξ, 
στενάξω νότου οεὶς σέαπὶ ἐπροπιέσσαπι, δἰπιμίαδὸ ἀξίαγἐ- ἢ 
ἰαίσπι. - ὩΌΣ, μογδίγαρο. ἴθ6. ΓΟΙΪΚ[Χ, χυ1. στενάξουσιν, ὡς ἄρ 
πτος, καὶ αἷς περιστερὰ ἅμα, ρεπιοπέ, ᾿λ ὈΥΘῸδ, οἱ ὩΣ ΘΟ θα 
εἰ}. Οοηβόν δὰ ἢ. 1. .Βοολανέωπι ΤΠ ον. 110. 171. ο. 9. Ρ. 810. 
8δὶ πτδοσγυ σόοοθαι νἱάοτι δ αυϊὰ μάρότο ρεσιεδυπάυπι, δῖ. 
46 ἔπ ἀ6 οεδπηι, οκαέξμσ ἀἴαυο Ονέάξεηι ροταξέιπε Ὁτδὶθ ἴτὶ- 
Ῥύοσο οὔδεῖνδῖ, Οοπέ, ν. Σιόνος. ὯΘ σο]ππδΐϑ δεΐδηι νϑυδυπι 
ξέπιαγα ραϑδῖίπι ὨΦΌΓΡΑΙΣ ρατίτου οὔδβοειναῖ βοολαγέμα Πϊον. 
Ῥ1. μἰδ,.1. ον 2.1} 6 1. - ϑεΐκην ἩδεδΡ. ξογέοπι τι ξσονο. ἴθ... 
οι ᾿Ξ 
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ΧΙ͂Ι, 8. δτενάξατε. Ὠοᾶμικοτιιπε ἔοχίδερο αν Ἐτθε, 211 

ω""» δεερεέγαγσ. Κμφαίμα Βαρεῖ εοπηεπαάαπιίπι, ᾳυδεῖ 1 

εετῖι νοΐ ησ. Ηδπς 4μοᾷπο ἰροκίίοπει; ΓΧῚ ἐχρεΐποοσο 
τυεταηξ μος δεηδα: ἀοέογα οὗ ρεοεαέα οοπεπιέσεα οοππρμμοίὲ ἐ 
Δεπιέφοίέσ, Ὡδΐ οεεῖθ δομδῃδ ὨΘΩ πιπέδιιν. Ἐπ Ζ͵οιδέραπ 
δεπίοπιία ΓΧΧ Ἰοροόταπε ὈΣΜΏΠ, -- ὈΣΊὴ, οἦαπιο, Ἰοῦ. ΧΧΧ 
58. - "Ὺ9, ἐποιῦρο τπ6, δρϑοϊδιῖτα ργάε «ἰοἴοαγε. ἔπο. 1 88 
ΤΥ͂, 19. 080] στενάζειν ἀ6 σοπιξέτ Ραγέτισ ἐδπέξεεπι ργαδ ἀοέογὲδ 
“ταν ϑοέπι δἀβιθοῖυτ. Ὑ͵ιάς δυρτα 4. ν. χλαίω, δο δέπεο, 
1.95. ἀσδν. 8. Ὁ. ν, “- Ἠλμ3 Νίρβ. 1ε5. ΧΧΙ͂Ψ, γ. ΤὨτοα. 1, 
42. Ἐξ. ΧΧΙ͂, 6. - τ953. “ἴφι.. ὅὄγπιμα. Ἰπεοά. Ῥτον. Ὗ, ι 
σεενάξεις. -- ἪΣ, τοπαοἶεο. ΝΒ, 1Π, γ. -- ὯὨΠ2, φιρέδε. ἴι 
ΧΧΧ, 16. στενάξυς. οι ἀπβέϊο, 606 Ἰερίεφα ἴ3πη9, ᾳυσὰ 

1. ἀγῶρ. μἕτὸ βαπο ποιΐομοαι βαδϑὲ. - Ὁ8Ό, ρέσεαϊιο. ἴστει 

ΧΧΧΙ͂,10. Φ:αμάετγα Ὦ. 1. δεῖ ρ]οηροιτῖε εἰ ἀοϊοπεία, -- ξ39} 

οοπέγίφέον. ἴου. ΧΧΧ, χ5. δοῖϊ. βΗΒΘ ποῖδὲ δαγδαγα δίπρι 

οφμῖ, τεεροπδοῖαπε εῷ Ἰνὺ Ἠοδτδοοσααι. -- υποὦὺ’ ῬΙΒ, σοοὶ 
τον, ἰοῦ. ΧΧΙ͂Υ, 12. - ὩΏΌσ: ν) ΚΔ] οἐ ΝΙρδ. οὗ “ 
1οῦ. ΧΥΙΠ, 21. Εξοοῖ, ΧΧΨΙ, 16. δ86ρ. Υ͂, 5. δΐτ. ΧΧΊ 

ΣΤΕΝΑΚΤΟῚΣ, κοπιεδιπαα. πη γν, ῥγοῦχιπα. ἘΞπεο 
Ψ, ι5. στενακεῇ καὶ ϑηλαϊσεὴ 9 ξειαοθαπάδ δὲ πυΐξοιδὈ1116. 8. 
οτενακεὸς ἰθὶ ροϊλυδ πλέοογαπάμηε, σογαπιῤσεταπάμπὲ τιοϊαῖ. 

ΣΤΕΝΕ 2, φηρμείο, ἀγοῖο. ΒϑΌ, “αοἰδίο. 44]. 2 88ι 
ΧΧΙ͂Ι, 3). ἐσεένησα. [τὰ Μιείέια: ϑοὰ Ἰοξουάτπι 6εὲ ἡσϑ 
ψησα, πο Βεαροεῖ οὔ. Οὐπιρέ. . ᾿ 

ΣΤΈΝΟΝΣ, ἀπρτσέμα, ἀγοέμδ. τς, γοδι». ὈΟΧΧ ἀο ἂν 
Ϊποετε 1ωττ. ἴορ. ΧΥΤΙΠ, Ἢ. ἐν λεμῷ σεενῷ. ΝΝΙεὶ δἀϊθοῖίν 
σεενὸς Ὡοϊΐο τταποϊεῖτα Β.}, ἐτίδυδίην, ὧἱ 51:1. 4. σεένοῦνει» ὦ 
σηριδέέαε τεάρεπῖσ, ΟΤαπῖ δου ἀεειϊτοϊονς μδϑὸ νογεῖ 
ΜΙα] θη) πῆς Ἰαροτο σθενῷ, γοδωδίο, ναέῦο, παπᾶς σϑενόι 
νὐρειτ νειν παφραρρ στενόω ἃ σεενός. Οὐδ νοοῦ δυβετῖὶ ἔοτεδε: 

ἐχίοα ροδεοπῖ. - π΄, δγένα,. 1 ὅ8πι. ΧΧΙΠ, 19. τί : 
στενὰ δυπὶ ἴοφα αἀπριεία, αὐ ημαό αὐξέμφ ποπ ζαοὶλε μαΐε 
Ουΐα δΒαεο ἰοοᾶ βδαπὶ βιδχἕμπιθ ἔαῖα, Κ᾿ εζροέμο ποτὶ τω 816 ἔγδῃ 
ἔυ11: ἐπ οοΐβ ἐμέέδεϊπιέα ογίναδι. - ψΠὺ, . Ορργδαδίο. ἴα 
ΧΧΧ, 20. ὕδωρ στενὸν, Ῥατίτι δη0886, Ἐοτίαϑδθ δηῖθϑαι σεέκι 
δ᾽ δὰ σοοϑι σεένόω ροῖϊίυ6 τεξοσγοπ θαι 6, Ὑιάθ δαρτα 
ἢμ. - ΧΟ, πιμρίείο. ἃ ὅδ, ΧΧΙΙ͂Ι, τά, (Κρ. ἐπ ἰοοΐθ Μὲ 
πἐδοίπιὲδ: Ὁ 411 δι ῥμγίαθ.) ιτ0ο. ΧΧΙΥ͂, :. - ὙΉΧΟ, ἰάθε 
1 ϑ8η.. ΧΧΙ͂Ρ, 45, εἰς τὴν μεσσερὰν τὴν στενὴν, δὶ ἀπδο νὰ 
δἰουδδ οοδ)υθγαπῖ, οἱ τὴν στενὴν δδὲ πιδύασι ρ᾽οδδοπι 8 
γοῦεδιὶ ριδοοϑάδηϊεαι, ατα ΠΉΧΟ ᾿ἰτοῖῖδ ρταϑοῖβ ὀχργϑῆδϑα 6 
ὁΧχ 408 δ:π10] ἀρραῖεῖ, ΟἿΣ σὴν στενὴν Ῥοείζῃπι δἷξ, αυΐα εοΐ 
Ῥτο 1 δ]οι Ἰερὶς ἈδδοΒ, δὲ ἃ Ὃν δὰὲξ Ὡς ἀοιλναυξε, σ᾿ ΤῸ 



. ΣΤΕΝΟΤΊΗΣ -- ΣΤΙΝῺ Φ 99 
μι. ἔοετα. σροοέαπα. Ῥτον. ΧΧΧΙ͂, 27. στεναὶ διὰτριβαὶ οἴκων 
αὐτῆς. ἢ. 6. ἄοπιο οἰτουπιδοτὶ δέτωτ. σοπιπιογδῖῖο δὺ σοΏνοσο, 
δδῖιῖο δὰξ ΟσσΌΡΔΙΪΟ εἷθδ: Ὁδὲ Δ}}} Εἰδτὶ σεεγναὶ Βαροηῖ δοάδι 
δου. ίιὰς δυρτδ 8. ν. στεγνός. - ἼΧ: Ὃχ. Νύ. ΧΧΊΙ!, 26. 
481. ΧΧΊΥ͂Ψ, 14. 2 ορ. ΥἹ, ᾿. οἵ δ181, Αἀάθ “!4. δγπεπε. 
1 ϑ8ι. ΧΧΥΙΙΙ, ..5. οὐ ἥἴφι. Ῥεο. ΧΧΧ, 10. - γῶῦ, πιωγμδ, 
1οῦ. ΧΧΙ͂Υ. τι. Βρτοςῖ, ΠΙ,... ψυχῇ ἐν στενοῖς. ϑασδηα, δς 

., 'στενά μοεὲ πάντοθεν, μογέομέα οτατὶ 6χ ρδεῖθ ρτοροβὶϊι . 
ΣΤΕΔΝΝΟΎΥΎΤΗΣ, απρωδέέα. α Νίαςο. ΧΙ], 41. 
ΣΤΕΝΟΧΩΡΣ'Ω, απρεϑέο, οοαγοίο, απφμδένδ αἰλοιιὲ 

. 4. ἔγγιε ῬΙΉ, πιοίσοίθ πνῴοο, οοαγείο. Ἰυά. ΧΥ͂ΪΙ, 16. 8660, 
οοἀ. Καε. ἐστενοχώρησεν αὕταν: δὶ κεἸαυΐ “θτὶ Βαδϑαῖ παρη- 
νωχλησόν, Ὠξ δάθ0 ψοχγοβὶπ}}]6 δἱῖ, ἐστενοχῴρησεν ε886 δ]ῖαᾳ 
διζεσργειῖθβ, οὲ δὲ δηϊθοθάδηθ ῬυΧ Ῥοῖΐυβ ρογείποιο. -- ΝΜ, 
αηριιδέιδ. ἴοΔ. ΧΥΠ, ι5. εἰ στενοχωρεῖ σὲ εὸ ὅρος ᾿Βφραΐμ, 58ὲ 
διρηδειδ5 ΕἸ οδὲ τθοτ ἘΡΒγαίαι. - ΡΗΧΌ, σηγωδέία. δγπιπι, 
λ 825. Χ ΧΊΤΙ, 4. στενοχωρουμένος. Οοπξ. ἃ Οος. ΙΥ͂, 8, οἱ δὰ 
"1 2᾽οξὝωπι ρΡ. 505. δὰ Ζο.. Ν. Τ' 6. Ὦ. ν' - ἫΝ. [680 
ΧΙΥ͂Χ. τὸ. - νΧῸ ἼΧΡ, φωνέξπι δέ σέγαέωπι. 165. ΧΧΥΤΙΙΠ, 20. 
στενοχωρούμενου οὐ δυνάμεϑα μάχεσθαι, οοδτοῖδιϊ που ροδβεῦ- 
ἴηδ ρΡυρΌδσο. 

ο ΣΤΕΙΝΟΧΩΏΡΙ᾽ἾΑ͂, αἀπσιωδέξα, οοαγοξαέΐο. ὙΧΌ οδοξαϊος 
δας. ΧΧΎΥΙΠΙΙ, 553. δδ. δγ. - ΠΧ. 166. ΠΙ, 2. ϑλίψες καὶ 
σιενοχωρία, ΔΒΙϊοιῖο δὲ Βηριδιια. Ὑίάἀο ὁὲ 1.5. ΧΧΧ, 6. δοὸ 
οοπῇ. οι. 11, 9. 01 οαϑάδθιηι σοσῦϑᾶ οοπἱαηρτιηζιν, Ὗοχ στέ- 
'ψοχωρέα ψεῖο Ἰερίτυν οεΐδιι ϑαρ, Υ, 5, δέν. Χ, 29. 1 Μαοο. 
Π, 53. οἱ ΧΙΠ, 5. Ἐδι. ΧΙ, ἃ. 660. σοφοί. ανωπα, ἐνεδύσατο 
στενοχωρίαν, Ὦ. 6. ἱμάτια στενοχωρίας, ἢ. 6. νεδιϊπιδηῖδ δας 
διίδε δρίϑ, τὲ ἴῃ δ]ῖογρα νϑυβίοῃ δ ερίϊτυσ. 

ἜΝ ΣΤΕΝΟΧΏΡΜ, Αι. ὮΝ, ἐπ απριδέία φαέδίοηδοὉ 
ῬἸῸ ὙὔΝ μάτι. ἩοΡΆ. ἃ ΡῚΣ, σηρωδέαίμδ, 166. ὙΠ, 2. ; 
΄ ΣΊΒΝΟ, Ω, αηβμοίο, αγοΐέο. Ἦν 5, ἕποιγνο πηθ,. ϑρδοῖδο 

δα ῥγάσ αἰοίογα. τι ϑδων ἸὟ, 19. 860. (Ὀπερί. ἐστένωσε, 50. ἕὰυο 
κὸν, Ἐ. 6. ἐσεενώθη, αυδδὶ οοδτοίδία δὲ οοπδίγιοῖδ δδὲ ἀο]οτῖ. 
Ἠπ5 Ῥατιῖῃβ, 8. δθη81: ἀο]οτοθ ρᾶγῖαδ, αυλ ἱπ δδατ. ἔϑηχ 
ἀϊουπτιν, συΐῃ8 γοοἱβ οτιρίηδπι βδίηθ ἀυδίο τοεροχις δυοῖοσ 
Βυΐυβ γότϑδίομίβ ΘΌΒΡΙΟΔΥΙ ἴϑιπθη Δ᾽ 418 ροϑβοῖ, διπι δος 
Ῥοῖ586 ἐστέναξε, αυοά δαδεῖ αἰῖυ 8 ἱποοτίως ἱπίεσργοβ. ϑαριιη- 
ἄππι Τγολεεπέμπει δαοῖος Βυΐιδ. νουϑί τ δ Ἰορῖς προ. τ γης, 
ἀτοίο. «4. Ῥτον. ΤΥ, ι2. ' 

ΣΊΤΕ ΝΩ, ξέπιο. ἼΠ2:4, βοπιέμδ,. Τλοοα, ΝΑ]. ΤΙ, 15. 
στένοντες. -- 3, ἐπ νέέα πιϑα. ἸοὈ. Χ, 1. στένων. 1,0 ρ1886 
νἱἀδητυν 7535. - ΤΩΝ ΝΙΡΒ. Ῥτον. ΧΧΙΧ, 2. - ψ85, σψαρφο». 
σεη. ΙΝ, 11. τά. στένων καὶ τρέμων. Α ταά. 59, ζαπισπεανί, 
δι χ1]ῖα ροιϊοτοπξ, - ὙΠ 2 ΝΙΡὨ. αδοοοπάον. Ῥτον. ΧΧΨΝΤΙ, 
48, σεένουσε. 118 βοτίαβοο (ταπδιυ]οεαηξ, 4αΐα νοσφο ΠΟΥ, 
ἐφ 1ΐ5 ἰηἰοἸλοκοευῶῖ, αυὲ δ066 θὁοουλίδοι ἐπεθεο: οδιδα, ἀυυχε 
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ἴπ ἘΥΓΔΉΒΟΥΌπι ἀοπιΐπαιϊοπο Ἰαρσοθαϊ ἸΙθεγίαθ πο οἷξέ δδὲ 
ἑπίορτα, δεὰ ρετγίου]οθα. ἘΠοσὶ ἔδπῖδη ροϊαΐξ, τὸ στένουσε 
8ι.}}}} ο(. ΧΧΙΧ, 9. δοηϊδηϊία Βυπο ἔῃ Ἰοουπι ἰτδυδἔοττετϊι 
Ψίάο δὰ Β. 1. ]αέρετπι. Νοα ἕδῃιεπ δάπιοδυτ γερο δ ταχι 
οἱ ηυΐβ στέγουσι Ἰερβδτθ πιδ]]δὲ, - Ὑ125ι2 αέγαξωσ ἑποοάο. Τοὶ 
ΧΧΧ͵, 28. Σεεγελ. στένων, στενάζων. 
: ΣΤΈΝΩ ἌΠΜ2Γι, φέπιο ζαπιδ. ΡΛ), σμᾶο. ὅγητιγα. Τοῖ 
ΥΙ, δ. στέγει. ᾿ 

ΣΤΕΝΩΣ, αἀπρτιδίθ, αγοίο. ἼΚ. 1 ὅδ. ΧΙΙ, 6. δε 
ὑτένῶς αὐτῷ μὴ προσάγειν αὐτῷ. Ἀεροπεπᾶάπηι μῖο 6866 1πά τοι 
στενὸν, 80. ἰστὶ, ὨΪΏ11 δαΐπι ΒαΡεῖ δάνογρίσαι σεενώς, δ᾽ 4Ἐς 
τοραῖυν. Κρ. 6 ἔπ ἀγοΐο ροδὲξοδ. 

ΟΠ ΣΤΕ ΝΏΣΙΣ, αἀπριμδέαείο, οοαγοέαέέο, τῖγς, ᾶδεπι, “72 
Ἰετοα. ΧΙ ΙΧ, “4. , 

ΣΤΕΡῬΡΙΏ, απιο, αἰ δίσο. ὅδι1τ. ὙΠΠ, 44. οὐ γὰρ δυνή- 
σονται λόγον στέρξαι. Ἰΐου δπΐπι ροΐϊοταμπι ἀϊ]ἔροτο, πἰὶβὶ 4π|8ε 

“ν φἦθ ρΡΙδοοῦῖ, Ηος δἀάϊταιιδηΐαπι Ροσιιδοεββδγίαπι θβϑῖ. ϑ6ι 
Ῥῖο στέρξαι αἷδι ἴοι: Βαροης στέξαε. 1. ΧΧΥΗΙ, 17. ἩἨδεγοῆ. 

στέργειν φιλεῖ, ἀγαπᾷ. 
᾿ΣΤΕΡΕ ΜΝΙΟΣ, νπιμδ φοδέάωσ, γοδιιδέμθδ. ἘΦῚΞ, 

Ῥέπριδδ. Αἴφι. Οεμ, ΧΙ, 2. στερέμνιον κρέει, οογρμίεπέασ, 
ἂς ῬΏΡυδ τοτοδίβ δὲ ἴοσΐο Ἰυχυτιδπεῖθοο. Ὗιᾶο δὰ Β.}. Τοπεζ. 
ἐπ “Ρρεπά. Ῥ. 669. ἀἴγεέαεια Ὁ. 62. 1. 45. στερέμνιον ὠτειλαί. 
Ἡεεγοῖ. στερέμνιον, στερεῦν, ἰσχυρόν. ες, Ογγι]ὲ 25. 
Ἔγεπι. στερέμνιον, τὸ πυκνὸν καὶ στερεῦν. Ἀδνοτθίυπι σεὲρ ἐς 
μνίως Ἰερίτυν ἀρυὰ ἩΣ:ρροοναέεπι ἂς αἰἑποπέο Ῥ. 380. 15. 

, ΣΤΕΡΕΞΟΚΑ' ῬΖΔΙΟΣ, ἄμνες σογαἶδ. Ἀἢ Ῥτῃ. Ἐ 6 οΒ. Π,ά. 
ΣΤΕΡΖΟΣΣ, “ῆνπιισ, γοδιιδῖμδ, ναϊηωθ, τὶρίαμε, οΥα,» 

“οἸἐ4. Ἄς. ΑἹ. α ϑδπι. ΤΥ, 8. στερεῶν. Ἰιερεταμῖ ΤΩΣ ΣΝ. - 
Ὁ, γχοδιγ. Αἴχι. ἴετ. ΧΙΙΧ, 10. στερεά. ἸΌϊά. Χ, 44. 
ἄοπι Ρε. ΤΧΧΊΙῚ, 15. πρταμοὶ στερεοὶ, ἢπανὶϊ ρεγόπη ει. 15) 

οΘεῖ ἃ ωἷο Ῥογεηέδ [εξὲ.. ϑγπεπιαοῖμο ἀρχαίοες,. 4πὶ ἃ τπιπδᾶο 

οοπάτϊιο βυχετθπε, -- Ἴ152,ν) σγωοίξα, Ἰογότα, ΧΧΧ, 72. παι 
δείαν στερεᾶν. - Ὁ, τπιογέξζεγδ. Ἰότοτα. ΧΎ, 18. ἡ πληγή 
ου στερεά. - ᾿5», ρῥὲπρμῖδ. ὅγπιπι. ῬΒ. 1 ΧΧΙΤ, 4. στερεά. 
ἰδετὶ αὐλάεπι Ροεβεὶ, ϑγπωπαοΐωπι τα νογῖδδϑε, αυΐα ἴπ 

δι βίο τ ὑσὶ ὈΝ μὸν πρόπυλα δχρτοβεῖς, βεὰ αυΐὰ εοἰίδπι 
1 ΧΧ τνόοο στερέωμα 1ἰθϊ Ῥγο δοάδπηι υἱὲ δῃπὶτ, ρμοξΐυδ ἴόπδα- 
ἄυπι οτΐξ, νοοδρυ)δ, 4ᾳπ86 σα; ποδέέαέοπι ἃ0 ρὲπσιεαέποπι δἰρτιῖο 
δοδοῖ, δρυὰ Ὁτδὸοοθ μρδιλῖεσ δὸ Ἠδῦγθοβ δὲ γοδμγ οἵ ἥγπιξ- 
ἑαίεπι τοΐεττι. Ὑιᾶο υοηιιθ ϑέπιοπὲδ Ζες. δεῦν. 6. ν. Ἦμπ Ρ. 
55. - ΡΠ, γοδιοίιθ. Ῥ5. ΧΧΧΤΥ͂, 12. Ἰετοα. ΧΧΧΙ, 11. -- 
Δ ΕἾ, δέέος, Ὥευις, ΧΧΧΤΙ, χ5. ἐκ στερεῶς πέτρας. -- ΠΡΌ 
“υηπιεέαδ. αι, ὙΠ, δ. - ἪΣ, γωρόθ. “444. Ὠϑαῖ. ΧΧΡΣ 

-8:1. στερεός. Ἰάδια Ῥρ. ΧΙ, ὃ, 166, ὙΠΠ, 14. Τάεπι δὲο. οἀϊε, 
Ρτίαιδιι ἴογει. ΧΧΙ, χ5. ϑγπιηι. Ῥε. ὩΧ, 5. « ΤΩΣ » Ὠρπιθα 

Φ΄ 
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ΣΤΕΡΙΩ ὙὝΒΡΟΣ «-α ᾿ΕΣΤΕΡΕΩΔΜΕ ΝΟΣ τοὶ 
ΜΟΡΙ. ἴφια, ὅγαπι.  ϑατι. ΤΊ, 16. Ἀσδερεχοσαηξ οἴγηιοϊον 
ξἰλω ἃ ἢ. ηυοαᾶ νἱάα δΏρτα. 

ΣΤΕΡΕΩ' ΤΕΡΟΣ φοπρ. Μγηπείοσ, σα, τπαρηΐοιι, 
ναϊδάμε, α ὅτι. ΕΝ, 8. -- »ῚΘ, πιαέφβοια. ἴοτοα, ΧΧ, 18. 
σιερμωτέρων αὐτοῦ... 1ῖα “4125. Α“(. οἱ Οοπερὶ. 80. ΡὸΣ ἐπιρίον 
1, γοίσηέθ5 ΟΡ ρυϑεβοῦδα ἰμιο]ορεμπᾶϊ δππῖ. 
ΣΤΕΡΖΩ ΤΑΤΟΣ ϑβδαροεῖδι. Μὲ πιξδεὶπιῶσ. Ὁ}, ρίαπέο, 

ἄγω, ὅγπιπι, ΤΑσδοά, ροκ. ΙΧ, 15. στερεωτάτην. 
ΣΤΕΡΕΟΙ 42. ἥγπιο, τοῦδογο. ὙῸν, ἥγπιο. Ῥε. ΧΥΤΙ, “οὶ 

Ἶμο. 4 88, ΧΙ, 12. - ΞΧῚ ἱπῆπ, ἩΣΡΗ, ἃ 3.ν. “ίφειο 1! 
δα), ΧΙΠῚ, 21. τοῦ στεροώσαντος. ΝΙΔΊ]οτα Ἰοβοτα στερεῶσαι- 
τρη ριπ, Καὶ οὲ ΝΊρΒ. Ἰογοίη. Υ, 5. Χ, 4, 1,11,4. Αἀάο 
ἦπο, εἰ ΤΧΧ 660. οοἂ. Οχοη, Ἐκχοά. ΧΙΥ͂, 15. ὍΔ 68ὲ ἱ. 4. 
Φἰηρυνω. - δίστη,, αἰδηιεαῖο. ἘΖΘΟΆ, ΤΥ, γ. στερεώσεις, 3 γπεδέεν 
ἐχεπάρε. θ8οἃ δυϑρίοον Ἰοβοηδυπι ὀτερήσεις, Ἀγὶναδίο, ἐφρ-- 
ΡΠ 80. -- ΠΕῸ ΡΒ. ραΐπιο τηδίξον, ἴδ. ΧΙΊΙΗ͂, ι5. ὸοχ 

, δόν, φαδ δαραπίδνα οἴϊαπι ποῖδῖ, ἢ. 1. ἀ6 ογδαέξονιθ 6. 
Ρἰοανὰδ εδὲ, ἀύδην ποιϊοηθαι αποαιι ποοΐ σεφρεοῦν δ0 2606. 
τη, - Ἴχο, ἤόγπιο. Αταοβ. ΤΥ͂, 15. στερεῶν βροντὴν. - ὝΧΑΌ, 
τωμμίΐο, χ 58. ὟΙ, 18. πόλεοις ἐστερδωμένης, ὈτῸ18 δδηθ πιιροὺ 
Ἡᾶθ, - ὭΣ), σχέϑηαο. 168. ΧΙ, 1.. ἐστερέωδας τὸν οὐρα“ 
νῦν, - πῃ) ΝΙΡΒ. δμαπδδοο 1ε8. ΕΪ, 6, δ οὐρανὸς αἷς καπνὸς 
ἐδέρεωθη. Ῥαμέμο ἰὰ Οὗδε. ογέέε, ρλέϊοῖ, αὐ 7]οδαΐας ογαομῖα 
Μ17.,) Οεμδαδ νοοθ ἐσεερδωϑη, ᾿ 4186 Ριδεοδάδθωιὶ καπνὸ 
ἈΪΝΙπ6 σοηνϑΐτο οἱ νἱἀθρδῖιν, σοπίθοϊς, Ἰοροπάαπι 6666᾽ 
ἐτρώθη, ὨοΟ δεπδΏ: πεδιεδαθ ἐπδίαν ζωπιὶ ἀφἑαδοπέμν. Ἐαὶ- 
ἐδαι ἐκενώϑη, εναπμΐέ, Ἰρξοῖθ, τϑδ]] 6. - 1159 ΝΙΡὮ. ἃ 9. Χ΄ 
Ἀρρ. ΠῚ, χ. ἡ βασιλεία ἐσεερεώϑη., τορίθπῃι οοπβτπιδῖθπι. δϑῖ, Ὁ 
ἢ ΧΟΙῚ, 4. Ῥτον. ΧΧ, 21. - 2.9 ΝΙρΒ. ἃ 5ιν. ῬΆτοα, 1,4, 
ἴσα, [ιίοέο, φιδϑέεημδο, 4, Οδη. ΧΧΤΕ, 5»). ἐστέρέωσα. - 
Ὧν, ὀχμΐο. κυ ὅδ. 11,1. ἐστερεώϑη ἡ καρδία μου ἐν κυρίῳ- 
ἢ γὴν Ἰορδτθης γ»ν φυοᾶ Πεβοῖ ποιϊΐομϑηι γοδογὲβ οἵ 77. 
ἰἡμάϊμΐφ, - βῶχν,, γοδογον. Ἔλαι. ΠΕ, 24. 660. οοᾶ, Ολὲδ. 
ἜΣ; οἱαπραῖο. “4. Ἰλεοά. Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 50. πο τ28}6 ῥδζ 

ΠΟ ΚΕ 

σερροὺν ἰτδτιδῖλοσαξ, απΐα δόγο ἰδὲ δὲ ἀδσ οὐδε, 450ο. 
(αἱ οδυάἑε, δἴξαπι ξίστπαγο, Ἀ.6. ἐπιροάϊΐτο, Ὡ6 ναρϑηξιν, ἀϊοῖ 
δ, 146 ᾳυοηδο πέτα 5. ν. σεηρίζω. - ΠΡ, 7αοῖο. Ῥ6. 

9 6. - ων, “4. ϑγπιη. Τδεοῦ: Τοταα;Σ. Υ, “ὃ. “- 

ὍΝ, ἀχραπαῖο, ἴφι, οἱ ΤΟΙΧΧ ΙοΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 18. Σμΐρ. 3α- 
δηκαίμ δ, Ῥα. ΟΧΧΧΥ, 6. 1.6. ΧΙ, 5. -- γ5ὴ ΡΒ. ἀρέα. 

ἈΝ ΩΧΧΤΥ͂, 5. Τιὰ φυοηπο 74εοα. Ομΐηέα οἱ ϑεσέα Ἐσδέῖο. 
Ὁ ΗΠ, 5, στερεοῦν ἀοῖαι νεἰῖσ, μὲ αἰξᾳμία βγπρρῖπ δἰ δὲ πιαν. 

δεᾶξ͵ φρις ῥμδέαπι σμοξογίέαίεπι δαΐσαξ, ϑαποῖγα, σου γτλατο, 
«ἡὐγίδμονα αποέογ ἐξ χέσπι. Θου. ἤονο. ὅγν. οὲ “ναῦ. δι. ΧΧΙ͂Χ, 

διερεδὺν λόγον, ,αἀοὐξξον' δέαγδ Ῥιτοτωΐθ518.. 
"ΠΟΖΕῈΣ ᾿ΕΣΤΕΡΕΩΜΕ ΝΑ͂Ι, τινδδε. δεπο πιμῆἕξαδ. 

Ὁ, πιρρέδο. ἃ Ἄος. ὙΠ], 12. υἱὲ δϑὴηΐ ὀχυρώματα. Ἰϊα͵ 
ἥδοψῃφ σερρεοῦν Ἰοξίτης 1 Νίδοο, ΙΧ, θ2. 
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ΣΤΈΡΒΕΒ'Ω. ΡῬυῖνο, ονγδο. θλλ, δοπζρίηρο. ὅγνειο ΤΉτδα. 
ΤΙ, 16. - η855. δγπιπι. 1ον. ΧΧΧΙ, 59. ἐστέρησα ἐλπίδος, 6ρ6 
ριειγανί, Βεμαε ηυοδὰ φοηδι: Ὡδπὶ σεῆατο ἀπέπεαπι αἰξα 
οιρδτ οἰροϊβεοῖ δρυὰ Ἡρβεδϑοῦ ςρόπι αἰξοιεέεια Κγμείγαγο, ηαῖα 
υὐϑϑ ἀδ. φμονὶς αἤεοίμ νελοπισπέϊογε, ἱαρτὶ παῖς σωρέαἑέαέσ ας 
ἀδοξάστίο αἀλιλθοῖϊ δο]οξ. - ὭΣ ἰηβπ, Ηἰρῆ. ὁ 2: ον, ἑπζενε. 
70. δεο. κε. Νίσερλογὲ Ρ. 359. ει ὅδ. ΧΙΠΙ, 21. δὲ ᾿μάΐοΦ 
ϑολαν[οπδενγρίο στερῆσαι πιοϊαπάιπι Θεὲ ἴῃ στῆσαι. ΝίαΙ]οαε 
φφυΐϊάει Ἰορόζο, στερεῶσαε. - Ἢν, αέδπον. Ῥε. ΤΧΧΥΤΙΙ, 33. 
οὐκ ἐστερέθησαν ἀπὸ τῆς ἐπεϑυμίας αὐτοῦ; ποῖ ργέναέξ διιπξ 
φοπουρίἰδοξμεῖα δῦ. - Ἴ0η, ἀεἠοίο. ΟΟΒεἷ. ΓΧ, ἃ. ἔλαιον ἐπὲ 
κεφαλῆς σου μὴ στερησάτω, ποῖ αἶδδὲέ οἸδιπι ἐδρ᾿εἶ ἰαο. ΑἸΣξ 
μβαθϑιὶ ὑσεερησάτω. - 928, σολέδεο. Οου. ΧΧΧ, 4. ἐστέρησ 
σε καρπὸν κοιλίας, ργίνανέξ ἴο ἔταοϊα νϑπίτῖρ. Υ ἱάο οἱ Ῥα. 
ΧΧ, 2. ἴον. ΧΧΙΠ, 7γ. πείνώντων ἐστέρησας ψωμὸν, εδδυτῖοτι- 
[66 ργέναδέξ Ῥ8θ6. - δὺ5 ΡΙΒ. ἑκαΐοο. Οδϑα. ΧΙΙΠΠ,. 11. 
Ῥιδεῖεσοα ἱορίτυν ΤΏτγρη. ΠΠ1,16. Ὡδὲ ἴαπιδῃ νοερὰ χαὶ ἐστέ» 

σέμε, 401δ6 δὰ "5ε), ἀεπέδο πιδος, ήοπέξαμοοπμα. τοῖα], 
οἰομάα δυηξ, αυῖρρο ἀδδυπια Ἂ ]οοο Τ7ἠφοαοτγσέξ τηαῖο ἷπς 

κε] ἐοέο, υἱὐ ἀσουΐιὶ 2οφαίεγ σίπέμα ἴῃ ἥδρονε. Βεδὶ, οἐ Ονέοπές 
Ζίμεν. Τ. ὙἹ]. ν. 200. 664. 840. ΧΥΤΠ, σεερεϑῆναι φωτὸς, 
ογδαγὲ Ἰιασθ, ΨΙιά6 οὲ δ1τ8ο. ΥΙ:,22. ΧΧΥΙΗ͂Ι, 6. ΧΧΧΥΠ,.ά. 

ΣΤΈΡΕ ΩΠ4,,  ιηπιαπισηέμπε, ζμεἰοέπισπέμπει, οοηβγπια 
ἐἶο. Μὴ, ρέηρωδε. Ῥδ. 1, ΧΧΤΙΊ, 4. 11 στερέωμα ἀϊοϊϊυς ἀΦ 
ἰαφὲο ναδέαὲε εἰ ζογέξέον ἐπ ιοέΐΦ. Αἴ4φω. Οδα. ΧΙ,Ϊ, 2. δὶ ν. 
οπῖξ. τὰ Αρρομὰ, Ὑι1ά4θ9 4φυοαυθ δύρτᾶ 8. ν᾿. στερεός. - ΧῚ 

ἔπη. ΗἰρὮ. ἃ ϑχο, οοπϑέϊέμογδ. ἀἴφις ι ϑδα. ΧΙΠΙ͂, 2ι, - στ 
οοπέζδοῖθ ρτὸ Ἧη. ϑγπιπι. ἴἷ66. ΧΧΥΪ, 1. υδὲ στερέωμα, ἥγπια-- 
γπρπέμτ, ἰεδῖ ἰσγομγπο δϑὲ απέδηιγαΐθ. - ὩΘΌ, νίνρα, 
δαοιῖμα. Αἴ4ι. 860. θαἐξ. δεσιεπάΐαπι, δγπιρ. ἂς Τλεοά. ἘΖΕΟΒ. 
ἸΨ, 16. στερέωμα. ἄρτου, ρῬϑυῖδ, 400 υἱῖα Βοπιῖηΐβ ξυ!οίξαςξ 
δεῖ, γροιέμ ἐἐ φιυδέοπέαίεἵ. Οοπξ, Οἰαεεϊξ ΤΡ εοῖ. 5. ἢ. 
2210. “ »ὺθ, μείγα. ῬΕ. ΧΥΠΙΙ, 1. - ΧΡ, οδ8, δογρι. Ἐχοᾶ. 

ΟΧΧΙ͂Ψ, το. - γγ5, τυρέεγα, Ἑποοΐ. ΧΙΠΙ, 56. ἘΠῚ οἴίδαι στα" 
φέωμα απίοηεεγαἶδ Θ88ὰ νἱάδιυν, Ὑιἀθ βαρτα 8. ν. γι. -- Ἰ537. 
ὅϑγπιπι. Αἰφμίΐα 666. εἄ. ργέπιαπι Ἑσοοῖ. ΧΧ, 6. Ὠοάεχεε 
δίῃ ἀορο ἃ 2χν, 4278, σομδέβίεγθ, διιδϑίϑέονο, ιάα δυρτα 
8. Υ- στάσιρ. - Ὡς ἴπβο. ΙΒ. ἃ ἔϑ. Εδίβ. 1Χ, 29. τό τὸ σεδς 
φέωμα τῆς ἐπιστολῆς, οοηϊτπιαέέοποπι ορίβιο1Δθ. -᾿ ῬΟΡῚ, 621.-- 

Ῥαπδιπε, εἴλατα "γπιαπεσηέμπε, 8γτ. Ωὸ ἥγπιαγε, δοἰἑίμιπι δα 

νπιωπι ἤαοσσγο. Ἑδαἄθτα ποιϊοη θα πδδϑὲ φα σα Ὁ ΠΝ σοῃ. 

1,6. Ῥε. ΧΥΙΠ, 1. Τα. ΧΙ, 5. 7». ΚΣοδοξε «“μοέαν, Οαεέξ» 
ξαίε. αὐ δογὲρεξ. 6 ἀδσέαέ. πιπαϊὲ ». ιδ. ἄοοοι, ΤΙΧΧ τοοῖο 52 
νοτιΐδεθ στερέωμα, Ὦ. 6. 3 πιαπιδπέιωα δας ξμοίπιθπξεπει, 6 
ῬΡὸς Βοὺ πῶροβ ἐμιθ]θρβοιδα οἔθ6, α4υδὲ ἰδηάυθαι ἔυϊογα, 
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τεϊιίουϊα δὲ στερδοΐματα κἷπξ ᾿ιυτηοταπι. Οὐπὶ γότο 80] δὲ Ἰυῃδ 

ἃ βτιδαιδηῖο 6.586 ἀοδηξασ, Ἰδἴϊιιϑ δοοὶρὶ γπιαπιοπέΐ ποπιδι, 

Δέπρο ΡΓῸ ἐοέο 6ὺ Φραξίο, φμοα ϑωργα 2208, 6δὲ. δίο δἵ 30" 6.- 

εις ἰα Ο6Ώ..1. 6. Ρ. 100, ΡΣ στερέωμα δοοῖος αοίγέξεγοῦ 1πτε}». 

Ἰφὶ!, φυῖθυ8 Ῥιοΐδῃϊ δυοΐοτοα οἴΐαπι διιϊιαῖθαι δἀδίσυθηῖ, 

ἠηυϊδεπι, δοἄ τ οὐ δοενδηῖθ,  ΠΟπιθγ τ 1). ἑ. ν. δοά. οὐρανὸν 

χολύχαλκον νοσδὲ, Ἀ. 6. δοῤξάιεπι δὲ φιαεὲ πιμίδο ὧο αἴξηδο ἀΕ78 

'παίμπ, Ἡδογολίμε στερεὸν ἱἰπιετρτοίδῖατ. [Ιἄδπὶ ροοία 

Θώπι. ο΄. ν. 528. σιδήρεον οὐρανόν: Ῥέπάαγμα οὐρανὸν χαλκέον 
οὐ ἀταιϊταϊδτ δὲ ροσδπαϊταῖθηι ΔΡΡ6114ῖ. Ογρῆδιδ ἴῃ γπιπο εἀ 

εοεΐμπι γοοῶξ ἱΠπὰ ἀδάμαστον, αὐαπιαπέίπεπι σὲ ἱπάοπιαῦ ἐἶδ. 

μοὶ εοκϊειεΐδια, οον ΤΧΧ ΣΡ ΡΑΙ στερέωμα ἰπτοτρτεῖαιν 

ἐἰδῖ, υἱὰθ ἐῶ ἘΠ. Μἤέδοοὶ!. δαον. 11. 1. ο. 6. Ρ. 51. δθηῦ. - 

δῦ, πιδοα δωρογίογ. Ὦδαϊ. ΧΧΧΙ͂Ι, 46. Οδηΐ, ἴσ. ρθοτ. 6. 

ΥΜεοο, ΓΧ, 14. στερέωμα τῆς παρεμβολῆς, Ὦ. 6. ΠΡ πιοῦν Ῥάγα 

ἐχοίέμα, αἴ τϑοῖο ἰσαπδιυϊε Κμέραίμα, δῖτ. ΧΙ,7ΠΠ], 1. στε» 

(ἀκα τῆς καϑαριότητος, Βειαδτιηθηΐαπι δογθηυπι, ἀθῖμος Ρα- 

το, ἢ Ἐδᾶτ, ΨΠΠ, δι. ἀδὶ ἐπ τόχῖυ μόθγ. Εδάς, ΙΧ, 9. ἐδὲ “37 

χιγιδ 8. ἴοσιεδ προ οὐγπιαίμδ, φαοὰ ΓΧΧ νοτίδγυπῖφραγμος.. 

᾿ ΣΤΕΡΕΩΣΙΣ, Π πιαίέο, οοπφοίἑαέϊο, Ἰέγπιίέαδ. ὉΔΌΣ, 

Ἅζι, 1.5. ΧΙ, 41. υδὲ στερεώσεις ποῖαι ἀγρωπισπέα ἥγπια, 

φιέδιι αδϑογέξοπὶ τοδί αὐάίέμεν. Ὑιᾶθ ταυαδ πο(δῖᾶ ΒΌΡΤΑ ἃ 

π 8. Υ, ὀὁστέωσεφ-. δὲν. ΧΧΥΩΤΙ, 10., σεερέωσες τῆς μάχης, 

Πχαθ νοϊεοιηεσγείδα. ᾿ : 

ΣΤΕΡΙΣΚΩ, ἷ. 4. στερέω, ργῖνο, ονδο. “ὉΛ ῬΙ. εἶδεξ- 

0, Οὐμε]. 1Υ͂, 8. Τεεγολ. στερίσκω, ἀποστερώ. β 
Ο ΣΤΕ’ΡΝΟΝ, ρεοέμε. ϑὶς. ΧΧΥ͂Ὶ, 20. ἐπὶ στέρνοις, ἐπ 

ῥοίογίδμο, διρέϊαα : στέρνοις, στήθεσι. Οτοϑέμα, ϑῖτ. 1. ο. Ῥτο 

σεέρνοις εχ Ἐμίραίο (φαὶ ΒΑΡ οῖ : ϑερεν Ῥίαπέαδ φέαδὲἐδη8) Ἰορ ὁὮ- 

ὅμαι σδῃϑοὲ στερεοῖς » δἷ τὰ στερεὰ Ξὲπιαπιεπέα, ρεάτεπι, Ἦ. δ. 

Ρίαπέαε, ἱπιτότρτοίδειν. 86 Ονγαδέμα εἰς ἐπ ;ΙΧΧ ΤΟΥ. 

ο, 4, (. 6. Ὡ0}105 ἀυλέϊαϊ, πεέρναις τοροποπάτππι 6886. 

ΣΤΕΦΑ ΝΗ, οογοπα, ζογίοα. ᾿ππ.), {ὲπιδιιδ. ἴς. οἰποῖι 

"ἃ, δα ψειὶ οἰσαϊδοδίίοιο οὐπροπάϊί, ἙἘχοά. ΧΧΧ, 53. 4. 

ΧΧΧΥ͂ΤΙ, 5.1. - ὨκΔΌΘ, 4αθηΐα. Ἑχοὰᾶ. ΧΧΥ͂, 25. 46. " 

ΧΧΧΥ͂ΤΙ, 1Δ. 15. - ΠΩΡῸ. δογίοα ἐϊὰ, φμα Ἰφοέα ἀϑάξιεπι 8." 

ἐοἰαγία »οέογεπι οἰπρὲ δοίεδαπε εἰ ἀδδοδαπέ. ΜιαΘ Μὶίολαοίὲδ 

ὅν, οοπιπιοέαξέ. Ῥ». 55. 5δᾳυ.. Ώεπι. ΧΧΊΤΙ, 8. ποιήσεις στε" 

φύγην τῷ δωματί σου, ἔδοϊοϑ ἑἰογίοαπι ἴοοῖο ἴθ. Τιατὶπΐβ οογοπῶ, 

ἐράδην δουβδὰ πϑυχρδίατ, ασολαλίιια ἃ6 Οὐγοπα 11Ὁ. Ἰ. Ο. 2» 

Ρ.7.: Νδο φοΐμπι Ογᾳοοὲς στὲφ νη 5δὲ δεπιπιδέαϑ, 866 δ΄ σοτοι 

δὲ ραν χη ὲ ἐοέΐμδημθ ἐαρὲέάεαα δέγμοίμγαθ, “μαπῖ' Ἰοτίοϑαι ᾿ 

, ἐἰοίπερο, μὲ αρμαὶ Ἐτέγενίιμτ, (ἷρ. [1. 6. ὅ.) ἰορὶπιμδ φεοϊεοϊατα 

ὁοοπατοῖα  ἐα 68ὲ ρογγϑοίἑογοὺ οογοπαα. ΕΠ αρμᾶ Ομ. Ομ. 

ἐπωῃ, (ἷδ. ΓΧ. 4, 50.) δϑριδῖδ τηυσὶ ΟΟΓΟῺ8 Φδύ οοπίναοέϊοῦ 

Ργοίδοέιγα οογοῆαα. Ἰᾶοια Ὦοο Σρ80 δϑῆϑὺ σοσθμι πδυτρατὶ ἃ 

Ῥιωμο }ῖῦὺ. ΧΧΧΥ͂Ι, θ. αά. οὐδοιγνδϑῖ: Αἀάδς 1. Οαθε. Α Ν ΟΘαϊὲ.. 
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ΑΨΙΠ, 9, 5. - Ὁ, οἶα. Ἑκοὰ. ΧΧΥῚΙ, 5. ΧΧΧΥΤΠ, 5. 
᾿Σ τόσα. 111,14. Αἀ Ροϑίγοπγατι Ἰοσυπι Οὐγδοφβοπιμέε ἴῃ 0α-- : 
ἑσπα Θλοίστὲὶ Ρ. 929. στεφάνην λέγει τὰ καγκελωτὸν οχῆμα, τῶ 
σερὶ τοὺς κέονας. - Υὶάε Δ]10]} στρεπτός.. 

ΣΤΕΦΗΝΗΦΟΡ Σ΄ 2. οογοπαπι ζένο. 58}. ΙΡ, 2. ὕῳ 
ΣΊΕ ΦΑΝΟΣ, σονοπα,, 1. 4. στεφανη. ἰΐδπι οὔπῆθ φιοαῦΐ 

Ζονπιαπι λαθσέ ὀογοπαξ, οἰγομέμδ, Ὅλπιι, δαϊἰέδιδ. 1ε5. ΧΧΤΙ, 
421. - Ἢ, ἐξπιδωδ, ἴτ, οἱποέμγα, ϑανεα τι, Ἐχοα, ΧΧΧΥΙ!, 2. 

τς θυ, Ῥογροθιιο, ΤΆτεη, ἢ, 16. Ἐσεοι. ΧΧΥΤΙ, 12. ἦια- 
Βεῖ 05.535 ποίϊομδηι σογόπαο ἴα Ἰ. δγνίασα οἱ Ολαϊάαΐδα, -- πολἢ», 
αἰϊδοίδο. Ῥτον. ἸΥ͂, 9. ἵνα δῷ τῇ σῇ κεφαλῇ στέφανον χαρίτων, 
τὶ ἀδι οαρὶτἱ ἴὰο σογοῦδϑαι ῥταιϊατάτω. γ᾽άο οὲ Ῥιον. 1ἱ, : Ω. 

᾿ ἈΤΩδ, ςφ-"ϑ]; Μοχέε, Ῥέξουξέ, φοπέογοξέ,. ὉῸ 46 ποὺ δὰ οπε!δθ 

γδ8 πιρέέο ἴσασι ρἱόχμημθ 8696 ἐπηδοἐθηέθθ οὐ φοπηρέϊοαπέεφ 
ἐγδπδίοσίοσ. Ζες. Οὐγ δ 445. «Βγεπι, στέφανος χαρίτων, στἕ- 
φανος τῶν πνευματικῶν χαρισματων. ἴηάο οἱ δρυά Ἡδεγολέϊεηε 
Ῥτο σεέφανος τῶν κ. τ. λ. Ἰορεπάσπι: στέφανος χαρίτων, τῶν 
πνευματικῶν χαρισμάτων ὁ στέφανος. - ὯΣ, Φογοπο. Ῥδ. 
ΧΙ, 1. δὶ ῥτὸ ΠΣ, δογοπαςίὲ, Ἰοροταπὲ δ Ὀϑεδητὶ νυ. 
δΊΘν, - ΠΟ. 2 88π|. ΧΙ; ὅο. 1 Ῥᾶγσ. ΧΧ, 2. 10}. ΧΙΧ, Ὁ. 
οἱ ἰδὲ ἐδερί δ. “- ἽΝ, ογηαπιογρέϊει. Άφω, ϑγπιηι. Τλοοᾶ, 
ες. 1 Χ, το. - ΣΝ ἴηβη. νοϊμέαπαάο. 1ε6. ΧΧΙ͂, τᾶ. υδὲ 
Ἰεβοτυπὶ ΣΕ οἱάαγέο, δἷτ. 1, 22. στέφανος σοφίας φοβεῖσϑαι 

πὸν χυρίον, διρππια βαρίθηιία δδῖ τἰπο Ὀθθπι. Σεέφανος 
δῖο ποῖδε οπιπδ φμοΐ ργέπιμπι δὰ διπεπέεπι 68 ἐπ αἰΐφια γα. ᾿ 
δέν, ἴ,. 11. 16. στέφανος ἀγαλμάματος, 4ὠπιπια ἐασέξέξα,, 6001]. 
ν. 1δ. δὲν, ΧΧΥ͂, 8, στέφανος γερόντων πολυπειρία, δογοπα ἡ, 
6. ογπαπιδηζιπι ΒΕ Άτα το} 18 ΘΧρετΙ δμε18, δ10 δίοπιογα Ἐρὶσν. 
ὅῃ αΐίαέ. Ομγέα. ἀνδρὸς μὲν στέᾳφανορ παῖδες ἢ πύργοι δὲ πὸ- 
λήος. ϑὶτ. Τ,, 2. κυκλόϑεν αὐτοῦ στέφανος ἀδελφῶν, υδὶ 6δὲ 
ἃ. 4. κύκλορ, ἀϊαποῖα ποῖϊΐουθ ργαεείαπέϊαο οἵ ἀεοογὲε. Ἐξλά τι 
ψγοχ ἴῃ δἰῃρυ ασὶ ρατίϊος δὸ ρίυγα! πυθότο ἱηίογάσηι ποίδὲ 
ΦΟΥΌΠΩΒ μδαβ, ϑεῸ αἰγεπιὶ σΟΥοπαγέμπν (στεφανίτην φόρον, 
στεφανεκὸν τέλεσμα), ρόπιε ἐγέδιρέξ αἰ͵ξ τηεριογ δ, φιοα Τ]μάαοέ 
φμοέαπηὲα δοἐξέξ ὁγαπέ τορέδιι5 οὔεγγο ποπογῖϑ οσαμδα, ποη ἐαη-΄ 
4μᾶπι ἐγ ἐδιρέτεπε ἰοπιΐπδ, 864 μὲ οογοπαπ απιξοΐδ. 1 'Μαοο. Χ, 
89. ἀφέημε πάντας τοῦς ̓ Ιυυδαίους ἀπὸ τῶν στεφάνων. 10. ΧΙ; 
59. τοὺς ἀνήκοντας ἡμῖν στεφάνους. 10. ΧΙΠ, 59. τὸν “στέφανον, 
ὃν. ὀφείλετε, ϑίο οἴία; Ζοίγδίο ΧΧΊΪΙ, 1γ, 4, στέφανος 6εδῖ 
Ῥϑδομπίαα διέπιπα ἐοοο δογόπαθ Ἀοπογὲδ δέ οὔδοϊξ σαμεα οὗ- 
ἑαία νέοέογίδωσ δὲ γόγμπι αοπιϊπίδι Ὑἱ᾽ὰς 'ἴθὶ ϑολινοῖς- 
δλασιδογεπι, δ 4086 Ἰοο8 ἰδιάανῖς ἴῃ 2.65, οίγθ. Ὧθ αἰΐὸ 
δογοπαγίο οοιξοτ ᾳυοᾳυο Τ7ξεμ, Οοά, Τλοοαΐοεδ. εἷδ ἀμγὸ ΘΟογο. 
παγίο, οἵ ἰδ, 7αο. Οοἐλοζγεάμπι, Τοεανέωμπε δὰ ϑδγπδδ. Ῥ. 7. 
Ῥαἰεοΐωπει δὰ “πιπιΐαη. 110, ΧΧΥ͂. Ρ. ὅ0λ. οἵδαι ϑιδάίαπι 8. 
στεφανικὸν τέλεσμα. 

πα π΄ «ας - - -- 
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ΣΤΕΦΑΗΝΟ΄ ΩΣ, οονοῆο, ογπο, οὲηφο, (Ἡοπιον. ΤΙ. ο᾽, 
γ53.) ρῥγοέεφο. Π5Σ Ηἱρϑ, οἰπφο. ϑδγπιπι, Ῥ8. ΟΧΙ, 8. στε 
φανωσονται. - ΟΡ, οογοπο, Αφω. οἱ ΣΧΧ, Ῥο. Ψ, 15. εἷς 
ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς, τᾶπᾳυδαι δβουῖο Ῥαπορϊδοιεὶ 
εἰησίεέδ, Ὦ. 6. ργοίοπΐδέξ πος. ΟΕ, Ῥβε. ΧΟ, 5. δὶ, ᾳυοὰ δὶο 
εἰ στεφ ανοῦν, 6δϑὲ κυκλοῦν. δὶ. Ογρῆἧεο (““γρονι. ν. ὅ95.) στέᾳ α- 
νοι ϑαπΐ γεγὲ, φωΐδιδ ὠὐὖδα σογοπαθ αα ἑπδέαν οἱποίαα δἰ πλιιο 
πέέίασ διπέ. Μιθὸ Ζοχίο. δεερλαπί. ἘΠῚ στέφανοι πύργων᾽ 
Ἐωνρεαξ Ἡἴδοιιδ. ν. 910. δυμῖ ἐωώγγεδ,), φμέδμθ Ζίξμεπε δούΐοε 
χπιούο δορέιιπι δὲ τημπέξεηι [μὲέ, 810 δὲ ὠγόθα ὅδθημθ πειρηΐέαδ 
εὐστέφψανοε Οτδδοὶ8 νοοσδαῖοσ, Ὑιἀθ 4086 ὁχ Ζδοίοαϊ δὲιιῦ, 
Ἦεγο. ν. ὅο. δὲ Τάδοροη. ν. 078. οὲ Ῥλίεροπέο Τγαίέαπο )1. 

. χαδὲδ, ο. 5, (Αἀάε Ἐμεέαελ. ὁ 7επιοη. 110. 1. ταὶς. νδο Εἰατγ- 
᾿φουνδβ θαλάσσῃ στεφανοῦται.) οὔεοῖναξς 7. 1. αϊως Μώέϊμδ 

Οὐδ... 8.8. 11}. 17, Ῥ. 26. πη. ϑδιέάαθ εὐστέφανον Ἰυῖοτρτο. 
ἴδον εὐτείχισεον, οἴ Πεογολέο εὐστέφανος εδὶ εὔπυργος. εὔτει- 
χες. ΝΝδιι νεῦρα μβαϑθο, εὔπυργος, εὔτειχος,υ οὕτὰ δ6αιϑηιέραβ, 
καλὸν στέφανον ἔχων) 4186 νυϊρο αὖ εὐστέφανος ἴδ απαπι 
πον ρίοββαᾶ δαρατδπίοσ, 1}18πὶ δύο δχροπόσγό σοδιϊξοδῖυπι 
οεἴ. Οοπξον οἱ ἴὁ6. ΧΧΠΙῚ, 8. υδὲ Ὑγτβ Οὗ πιπζοσ οἱ τυγγόϑ, 
ἤΠ ΡΠ 5Ὲ θθηΐϊα ἔπὶξ ἰὐχία ΕΖοοῖ. ΧΧΥ͂Ι, 4. οἱ ΧΧΥΊΤΙ, .1., 
Ἰοϊτας ΠΌΡΟΣ, οὐγοπαία, οἱ ϑραηλοπιέωπι ἴὰ Οαέπιαολ., 

Ῥν. 546. - “κ, ογπο. 7π0ο. Ὅσους. ΧΧΤΙΥ, 20. στεφανωώσεις. 
ϑίταυ. ΧΙΧ, 5.860. Οὐπιρῖμ. ὃ ἀντοφϑαλμῶν ἡδοναῖς. στεφανοῖ 
τὴν ζωὴν αὐτοῦ, 4πΐ ρτανὶθ ουρίἀἰτατίθυβ τϑδίδεῖς, ἤδέξοδη" δ6 

, τεαδε, δὐυῖ: νἕέαπι αρὲὲ ἐγαηφιξόέαπι ἐἐ ὁσαέαπι. 8150 ηποηυθ 
στέφανος τ Ῥεὶϊτ, Ὗ, 4. ἀο οοξέαέα ἀοέογπα Δα ϊθοῖασ. 

ΣΤΕΦΟΣ, δονοπα. ὅ Μδοο. ἹΥ͂, ὃ. 
ΣΤΕ ΦΩ,, ἴ. 4. σεεφανόω, Φογοπο. 5. ΗΠΡΕ.. οἶπρο. 

Τλδοα. Ῥεον. ΧΙ͂Υ͵, ὃ. στεφϑήσονται. -- “Ὃν. «ἥφω. ἐξ ἤπο. Ῥε. 
ΥΗΙ, 6. στέψεες. 86ρ. 1, ὅ. στεψώμεϑα ῥόδων καλυξιν» οοτοῃ 6. 
ΣΠῸδ ΠΟΘ, Σοβᾶγυπι οδἰοδοθ, εογολ. στέφεται, στεφανοῦται, 
κοσμεῖται. Ἰάεπι: Στιέφαε (Ἰερ6 στέψαι 6 Ῥλανογίπο), πληρώσαε, 
σιτεφανώσαι, κέρασαε, κυκλώσαι. 

ΣΤΗΘΟΜΕΣΜΙΓΣ. [αροέα μεοδογαῖίδ. ὉΔΏΒ, ζαεοία 
γεμέξογεπι ροοέογαίέδ τοέωπαάα. ὅγπιπι. ἴ65. 171, χά, τῆς στηϑο» 
δεσμίδος. -“ Ἐγὼ ρους, γοιίπιέομέα. Ἰοτοῖὰ. 1, 82. Αἰιοἷδ ᾿ 
ἀϊοϊτζον ταινέα. οογίδ: Ταινία» Αἀτεικῶς. στηϑοδεσμὶς , ᾿Ελληο. 
ψιχῶς. Ροίέμα 11}. 7]. ὁ. χά. βερ. 69. Ρ. 754. στηϑοδεσμον 
νοςδῖ, οἱ “4Γγἰδέορλαποπι ἀπόδεσμον αἰκ'886 ἐοοίδιυτ, ἘΠὰ νεῦρα! 
ἀντεκρυς δὲ τὸ νῦν καλούμενον στηϑόδεσμον, εὕροις δ᾽ ὧν ὀνομαζό- 
μένον ἀπόδεσμον ἐν Θεσμοφοριαζούσαις “ριστοφάνους Τὴν πτέρ 

, θύυγα παραλύσασαν τοῦ΄ χιτωνέου, καὶ τῶν ἀποδέσμων, οἷς ἐνῆν 
τιεϑίδια. Οταδοὶβ 41188 διἵδπι δρρο]δῖος ἀμπέχονη δι ἀμπεχό" 
νιον; 1, δῖ! 8 οἰγορλέμπι γ6] δέγορλέοζεπι, Ψίἀο Ἐξ. ϑραηἦες 
μιξεπιὶ Οδεα. ἴῃ Οαἰϊπιαολωπι Ρ.᾽ 155. Τοδέοϊ, ἴῃ Ὡοῖ. αὰ Οαἰὲῥπ- 
ἄαπε ἤυποπ, Ἡοπισγὲὶ οδτριῖμα σοτδοιο τεβάϊΐξασι Ρ.229. 6640. 



108 ΣΤΗ͂ΘΟΣ -- ΣΡΗ 45 

εἰ δολίαεξενέ Ὠ1ε6. ἄο θίαπα λυσιζώνῳ Ῥ- 32. ἜεἸεατι. ᾿ρὶ ΗΝ 
μοῦ. 1γσ50 Ναιι, ΧΧΧΙ͂, 50. “πα Ταιρυπεῖδῖα ἂο οἰγορλίο πεα- 
τοὐϊέαε σοονοσπέο ἰαϊοεμρτοίλεεις, 

Σ δ ΘΟΣ, ρεσέμσ. ΤΠ. δῶν. ΧΙ͂, 4,. ὕοκ δοῦδε- 
αγέσπι ἐπήεγίογεπε δογρογὶς χορεϊδίεεπε, σμα ἐσγγάπι ἐαπριμιῖ, 

ἐπάμο. “- ἼὮ ἕοδαϊά, Ὦ δη. ΠΊ, 32. - ῶ, οογ. Ἐποὰ, ΧΧΥΤΗ͂, 
43. 216. ΑΔάε ΤΑσοάοε. ἴοτεπι. ΧΧΧΙ, 53. -- Σὺ πιὸ, ἐαδια 
οογέε. ὅγπιπι. Ῥτον. 1ΠΠ, 5. ς011. ΥἹΙ, 5. - 2, γλοποῆεε. 

100. ΧΧΧΙ͂Χ, 20. 8ε.  ἐδεἴ ρμαγε μοοξογέρ δωρσγίοῦ ΡΥῸΡΦ 

ἐσρωζΐωπι σὲ οἷανίσιζαπι, Οδοίεταπι Τοῦ 1, 1. Ἰοοο δόξα δὲ 
στηθέων αὐτοῦ τόλμη ἴῃ οοἄ. “4765. τεοῖϊῖπο Ἰορίτυτν: δόξῃ στη- 
ϑέων αὐτοῦ τολμην- ᾿ 

ΣΤΗΘΎΝΙΟΝ, Ῥδοεέιεφοτείκωπε, τὴτι, Ῥοοέμα, Ῥμδτε οοῖρο-" 
τίς δοϊετίον εἰ ἐχοίδπίιον, εἐρδοϊδίξηι ρϑοέμθ ὀγμέογχγωμπι, Μιὰ. 
“ἍἽπιγ αἰξοίε Μοαζί, ν. 63. Ἐχοά. ΧΧΙΧ, 26. 27. 1,ονῖς. 71,20. 21. 
δὲ 2118᾽ ἐδορίιι6. Ἀδερέείίουν ἀποητο δρυὰ 756. 1,ονῖς. ΥΠ!, 13. 
δὲ 181} 1π Ἰεχῖυ Βεῦτ, Ἰόρίτατ. γιάοῖωτ δαΐεσπι ὁ δοαπεπεῖδεις 
υο ἐδ ο]δίμπι 6656, δὶ τοῦ ΠΠ πιαπεῖο ἢῖ, Α Ζοξέμοε ΤΠ, 
162. οχρ]σείας τῶν σεηθῶν τὸ μέσον. Οομπέ, δέωγε. ἂο ἀἑαξ. 
“Μαοσά. Ρ. το. , 

ἜΣΤΗ ΧΩ, “3 πιίδον σέο. χοῦ ἩΜὮΡ. ἃ 5χο, 860. οοά. 
“4Ἵ1ε5. εἰ εὰ, Οοπιρί, Ἑκοὰ, ΧΙ, 13. στήκετε, ζογέεε, απὲπεοδὲ 
Φοέοίσ, Ἀοἰϊᾳουὶ 1ἰδτὶ Βαθεῦςϊ στήεε. Οσηῖον Ζεκίσοι . Τ.' 6. Ἀ. γ΄. 

ΣΤΗ  ΛΗ͂, ἰαρὲς 4 ἐότα σπσέαπε, φιΐ νοὶ πππέδέοτια 
Δταέέα, νοἱ ἐπ δέργμεπι σγδοέμα σεέ, ἀαοϊπἂο φεξάφψμξα αὐ γεὶ πιο-- 
πιωποπέμπι, 26 γποποῦέαπι ἐγέρ εξ, δ. δίαίμα δὲέ, 4. Ργγαπεῖδ 
4. σοΐμπια 4. δορωζογιπι 8. ἀὐέαγο 4. ἰαρέδ ἐπιροϊξέτιδ, ἱ. 4. ἐἐέεε» 
ἤωδ. Οοπξ, Ομρόγιπε ἴπ Ὡοῖίδ δὰ Ζαοσέαπείεπι Ὁ. γ56, 51, 
Ῥγίλο. 4.2 Ἀορ. ΧΧΙ, 6. στήλην. Μιάε ἱπέτα 8, τέμενος. -- 
Π959., ἐχοοέεμπι. Τοῖς, ΧΧΥ͂Ι, ὅ0. ταν. ΧΧΊΤΙ, 4,. ΧΧΧΙΤ, 
᾽53. - ὨΙ3 ν»35., ἀοπιέπὶ δασοίεογν, Ναα. ΧΧΙ͂, ,8, 8εὰ 1:δὲ- 
στήλας ταηΐαπι Βοῦτ, ὨΓὉ3 τοβροπᾶδε, δ)ὸ δὰ οὉν3 ρεγιΐ πὲ 
κατέπιδ, ηυοὰ νἱάο βαρτα. -- ΓΞ, αἰέαγε. ἃ Ῥατ. ΧΧΧΠΙ; 5. 
“- 5, 9664. Ἐοοῖϊ. ὙΠ, 5, - ΛΩΧΌ : ὨΩΧΌ, ἐἰδιεδδ,, πιος 
πιππισπέμπι, Οου. ΧΧΥ͂ΤΙΙ, 18. 25. ΧΧΧΕ, 16. ΧΧΧΥ͂, τά. οἱ 
δἰ δὲ δδορίυβ. - 53Χ9. δὴ. ΧΙΧ, 26. - ΌΡ, Τόσα, ΧΧΨΗ͂, 
19. - ᾿ἼΡ, δοογέμπι τπαδοπέμπε, σὲπαεαάμα. 7π6. 1 ὅ8πι. ΧΥ͂, 
λ2. τὰς στήλας. Ἐοτὶθ Ἰερὶς ὩῸΡ, Δ ϑὴ 9 ἀ4δον., ἑαδιία, 
ἐγαδο ἐσοέα. Οὐουϊϊοὶ ᾳυοᾳιθ ρΡοδδοὶ κύνας, η086 γοχ' δρεὰ 
ΟΥταϑοοο δοάθαι τοᾶο ἀς οὐπασίέε 5. δοογέξδ ππαδοιὲφ αἀ ξῖθὁ-- 
ὐτ, υὐ μοῦ. υὖρ. Οοηξ, Ζες. Ν. Τ.' ὁ. ὅ, ν. 888 τ 1}}}} χται.-- 
τδηυάση νἱάοίυν, πεοάο σξῆλαι Ὦ. 1. Θπρ!]Ἰσϑπέασ ἀθ σοῤδηεεα 
ἐπ λοπονοηι ἑάοίογεεπι δα δέγωσέδο, ὧἴ 660 ραξέδαι Ρτὸ τοῖο, 868 
δρϑοΐδει Ῥτο. ζθῇθγδ Ῥοδιιοεῖῖ, Ναπι ὩΣ ἐπὶ ππένογβυτι 0). 
ποῦ γον δϑαπείαδ, ομὐέμὲ ἀἰνίπο δ. τοίἐρέοδο ἰδοξέπαίαε εἰξαϊβοεῖ, 

Φ 



ΣΤΗΜΟΡΡΑΦΙ᾽ 4 -- ΣΤΗΔΩΣΙΣ 10) 
ΣΤΗΜΛΜΟΤΡΑΦΙ'Α, ἐἰειρῖϊξ ἐποογέρεϊο, ἐπδογίρεϊο ἐμ 

εοοἶμπιπατα “θὲ σέρριωπι. Ἐ) 5, αι γϑοΐμπι, απρϑ κα εἐμήλεον. 
Ῥε ΧΥ͂, χ. ΤΟΥ͂, κι. ΤΥ͂Τ, τ. δὲ διῖδὲ ἴῃ ἱπεοσιρτίοιῖθυθ 88]. 
Βοπι. Οαρροέδμα ἴὰ Ογίξ. δι Ῥ. δ74. να]ῖ., δὲ 1661856 5035, 
ὑμογὶρείο ἰαρέανὶδ, εοἂ ταιϊοβόπι Ὠυΐτδ ἰῃἰογριϑίδιίοη οχ 
τα Ψετδὲ 905 δραὰ ὅγγοθ τοδάϊξ 27. Ὁ. “4Ἴιολαφἑο Οοἰίορ. 
Οἰι ἐπ Ῥε. ΧΎῚ. ν. 44. δὲ ἰπ δϑωρρίοπι. δὰ 7.65. ἀδόν. Ὁ. 1245. 
Οοπῇ, φαοαιο Κγέοπιοσὲ Οὗϑ5..ὄ ἈΖιδοοὶί, Ὁ, ἀοά. εἰ 7αδίοηοξὲ 
Ῥωμδδοπ “σ“ργρέ. Υ͂. ο. δ. (. 15. 1.65. Οὐν δὲ 8. Βτεπι. στη» 
λογραφία, φανέρωσις ἐσομένων. ᾿ 
ΣΤΗΜΟ᾽ Ὡ;, σέρριωπι, οοἶμιηαπι γέρο, ϑέαϊμο, δέαδίΖίο, 

οἱ Σιηλόρμαε., αὔάέρον αἰδοιὲ γοὶς, ἑέα μὲ αὖ δα πο, εοϑάαπι, 
ἑπμποίμδ δίο ἐγιϑέαῦ οἰρρὲ, νοὶ δἰπιρ]:οἱϊτον Φέο. ΝίοίΔΡΒασίος: 
αἴἶξον αἰϊοιεὶ νοὶ, ΦΧ), ᾿'ΧῸ ΘΕ ΥΩ, ΝΡ. Ηἰρδ. οἱ ἩΠΠΒΡ. ἃ 
ὅν, Ἰυὰ, ΧΥΤΙ͂Ι, 16. ἐστηλωμένοε παρὰ τὴν ϑύραν τοῦ πυλῶνος, 
ἡπαίοτ΄ δεαγεῖσε δὰ οεἴϊια ροτίδθο. Υἱ άο οὲ ν. 17..ϑ 2 ὅ8πι|. 
ΧΤΠ, 16. ἐστηλώθη ἐνώπιον ᾿Ισραὴλ, δέαδαὲ οοτᾶιμαι ἴδτδοὶ. 
4. Ῥεαῖων. ΧῚΤΥ͂, 11. ἐστηλωϑὴη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου, 
“ἰᾳἐ τορὶα ἃ ἀοχίοτίδ δῖτδ. ἴὕ8}6 ὁδὲ δἷ8 νϑΥδ18, ὯΣ ὑγοσδγὶ- ᾿ 
ἰαίαπι 6δὲ γπαξεδέαέεπε σογρογὲθ ἰμᾶϊοστιεῖ. Πεσγοῖ. ἐστήλωτο, 
εἱστήκει. 65. Οὐδὲ Μ͵δ. Βνοηι. ἐστηλώϑη, ἐπαγη, ἠδράσϑη. 
4 88η, ΧΥΤΙΙΙ, ,7. ἐστήλωσεν ἐπ᾿ αὐτὸν σωρὸν λέϑων μέγαν, 
“τίροδαὲ δΌρΡον 1ΠἸ]|6Ὡὰ δοογνὺπ) Ἰαρί πηι τᾶρηῦπι.. Ὑ αο οὲ 2 
Ἀρρ. ΧΥΤΙ, 10. 2 ὅδαι. 1, 18, “ἴσω. Ῥε. ΧΧΧΥΠΙ, 6. 4:. 
Τλεοά, Ῥε. 1, ΧΧΤΙ͂, 17. - ἾΣΧ9, Ῥγασίφοίιδ, ργίποθρε δ. Ῥγῶδ- 
“4 ργονἱηοέαα. ἦχο. 460. Οοαΐ. Οοέοΐ, 2. ἃ ϑαα. ὙΠ], ι4. καὶ ἔϑη- 
κπἐν ἐστηλωμένην. Οὐπι ἴδην ργδϑοθδδβοῦὶϊ νουεὶο δ], δα δα ἄθηι 
γερὰ Βερσγαίοα Ῥϑυε θΏ8, ΠΘΙΏΡΟ καὶ ἔθηκε φρουρᾶς, δροῃῖθ 
Ἀῤρατεῖ, οοπείποτο δϑο νοσθδ νουείοπθαι δ᾽1τ8 1οἴοερτοῖῖβ, δῖ πθ᾽ 
ἀυδίο ““φεΐΐαθ, φαὶ δΌρτα Υ. 6. δαπάδαι νοσοπ ρὸτ ἐστηλωμέ- 
γους το ἀξ αἷξ, τοδρ᾽ οὐδ Ὡθρο Ῥγορτίδην νο ΌΣ 509 ΠΟΙ ΟΠ 61. 
Οοπῇ, ϑίπιονιέθ 7,95. ᾿ἀδόν, 8. ν. Δ Χ5. Ὁ. 1046. Ῥοδὲ ἐστηλωμέ- 
γὴν δαῖδηι δυρρὶ δα θπι ὁτὲ φρουρᾶν, τἰἰδὶ 4818 ἐστηλωμένους 

ΟἸδροτότο πιο]. οπέξαμοοπειια δυαῖθαι ἐστηλωμένην τἰγαυιδῖι δ 
ἑάξωπε, πδρο χπι, μοῦ ἔπ οεγίο ὧο σοηδέϊέιεδο ἔοσο 

δ6η}ρ6} γῶν. Ἐπμέραέμδ ὈΩΏΧΣ ἢ. 1. ΡῬδγ ομδέοασε ἑῃτοτρτοῖδ- 
ἴπ ο6ἴ, - ἹῸΡ, δέο. 2 88πι. ΧΥ͂ΠΕ, 50. ἈΌΣ σεηλοῦσθαν ποῖ 
δι Ρ] οἰτος δέαγα, 464 ἐπιπιοέιπι δέαγο, αἷε ἴοοο σιεο ποι πιονεγὲ 
Βοῖδξ, -- ὩΣ, αἴδσμδ, βίοτία. 4 ὅδιι. 1, 10. στήλωσον ἰσραὴλ, 
ετξθ Τότ8611 σοϊπιηδαι, ἢ. 6. πιοηυπιδοῖπηι 8. Ῥυσδηὶ ἀδηι 
18 ΘΟΤΌπΙ πη ΟΣ δαὶ ροτροι σα πι 46 πιοπυπιθηζοαι. ΕΠ 06 ὩθηιρΘ 
δοποτα ϑωτξ ἀἐρηἰβδϊπι!. Γϑροτζασς ΦΧ (ἰπιρ. Ηρ. ἃ 3.5.9, 
Ῥονμΐέ, φέαξεϊέ, πἂθ ΠΣΧΌ, δέαωα,), οἶνο 5ΧΠ, εἶνο δάδο ἰπ 
ἔοοπιϊαΐπο “5. Οομῇ, ὕγαδέξ Ῥγοΐορ. ἐπ ὩΧ Χ Τ. Π. ο.4. ζ.2. 

ΣΊΤΗ 42Μ41, σοΐμπιπα. ὈΞΧΌ,, ἰάδιι. 4 ϑδα. ΧΥΠΙ, 18. 
400, 4ς. Τλοού. ἴε6. Ὑ], ιδ. -- 5... “44. Ἰαὰ, ΤΧ, 6. 
͵᾿ ΣΤῊ ΔΩΣΙΣ, φαξΐο, σγοοίξο οοἰωπιπαθ, οἴλδην φοἰμπιπα 
ὑδεα. ὈῶρΩγ. (4. ἴοι, ὟΙ, χ5. : ΤΟ ἢ δ 



10 ΣΤΗΜΩΝ «- ΣΤΗΡ7 ΖΆ 

ΣΤΗΥΜΏΩΝ, δἐαπιδη, ἥέέισπε ἐστ ἈῈν ἐοηφιίξέσιοησε 
ἐσίαθ. ὉΠ. οαὐνἐέῖεα. 1ιονῖς. ΧΤΙ͂Ι, δ5. ἢ ἐν τῷ στήμονε. Ἰῖα 
πα εγρυδίδτὶ δυμξ δὰ 81116 ΒΏϊα8 οαρὶ! 8 Ἰοοἶδ. -- ῳ. Τωονῖς, 
ΧΗ], 48. 4. 56. δὲ «Ἰδὲ. 

ΣΤΑΓΡ, ἰάεαι ηυοὰ στέαρ. Ἠΐει. Μοὶ οἐ ὥγαο. ν. 27. 
860. οοά. “4͵επς. 8.1.1}}5 νὸχ δεῖ κῆρ ρῖο κέαρ: 

᾿ς ΣΤΗ ΒΓΑ, δ“ επιέέαθ, 3 πιαπιθπέιπε, ᾿είογαπι. ὃν, 
Φιρον ἐἐπιέπαγθ. (4. Ἐφδοῖ. ΧΙ], 5. - νος Ρ] τ, 6χ τονε, 
“Πιαοίἑἑαέεε, Πα εἶδε. 2 88πι.. ΧΧ, 10. « γἹ5Π,, πιερρἐἑεμαο. 4 ἴλορ. 
ΧΧΙΝ, 53:. τὸ λοιπὸν τοῦ στηρίγματος, υἱὔΐ 4111 λαοῦ 'ᾶρεπε, 
4υΐ Ἀ.. 1. στήριγμα ἀϊοίίυΣ, 4υΐα 60 πίττα 9818 δὸ ροϊεπιΐα 
ΣΕ! ρυ ] δα, - ἡδΣ, ρμαασίϊωα. Ἐπάτ, ΙΧ, ὅ. - ἔῦρ, νώγρας᾿ 
δασμέμα. Ῥά. ΟἸΥ, 16. σεήριγμα ἄρτου, ἔαϊστατν Ῥδῃ}8. Ὑιάθ 

᾿ φῇ ΕΖϑοῖ, ΙΥ, 16. οΕ Ὗ, 16. Ζδοάογδέμο δὰ Ῥδαϊα. ]. ο. οἱ ἐκ 
80 δωξαάαδ: στήρεγμα ἄρτου, οὐ μόνον σῖτος καὶ κριϑὴ, αλλὰ 
πῶν τὸ τρέφεεν δυνάμενον. Ὧ8 οπιπέδιιε νἑέαα αὐπιἑπέοιζίδ στή-- 
ριγμα 4υο4μ6 Ἰορίτυς Εσοοϊ. ΧΙΝ, κ5. 6 ροίσηέξέα 8. ΡγΌσΡροτο 
γεγητ δέαέμ ᾿ρϊὰ. ὙΠ, χ1. -- Ἰϑυο, δορέο. ὅγπιπι. 165. 1Π],1. 
“- Ἢ ὕῦ95, ρμαγεομέα Κγωπιεηξέ, Ῥα, ΓΧΧΤΊ, 16. υδὲ ροδβὲ στή-- 

᾿ ριγμα ἔοτῖδ886 ΘΧοῖ 41 νοὸχ σέτου δαὶ ἄῤτου, υἢ στήριγμα σέτου 
δυϊ ἄρτου 511 1.ᾳ. 5. ΟΤΨ, 16. ϑν ποθ, δὸ στήριγμα Ῥοβὶ- 
ἴσαι δὲ ῥγὸ ῥυμῷ 8. δαομέο ογαδδέογέ. Οοηξ. Οαδαμδ. εἴ 7ω.- 
δεγπιαππ. δὰ Τολίμοία Οποπι. 110. Χ. βερω. 157. Ονοέξμς οου- 
λἰοῖῖ, Ἰερεπάυπι 6886 σίτου δράγμα, Ἐ. 6. ἐγἐξἰοὲ ἑἐαπδωπι, φιεανρέτεττν 
γηαπιε διεπιὲὸ ροέρδέ. ΜἼεἰδοπιὲμα ἀδιΐαθα αἂ 25. 2)αν. ιοαε-- 
οἷπι ἢ. ὅθ. ΤΧΧ σιτηρέσιον δοτιρεἶδδα ᾿υάΐοαῖ, Κρ. μαροὲ. 
7 πιαπισηέμπι, ὕῬτοὸ ᾷὰο ποπϑ} ,ηιπεηέτνι Ἰθρότα πιδ]απέ. 
δοὰ Ολαίάαεδις ΄φαοᾳοο ζμέοὶπιοπέμπι Ἀδθοῖ, τξ δἄδο στήριγμα 

ε οὶ αδιπααπέία ζγμπιοπεὶ, νἱξέαθ Ξγπεαπισέμπι δὲ σοῤμπιεη. 
Ομ )]ά, 19 οσγέωπι γδϊαεγα, ἥγπιαγο, ζΚμίοίγο ὑοῖαῖ. δωέάπες 
στήρεγμα ἄρτου. οὐ μόνον σῖτος καὶ κριθὴ, ἀλλὰ πᾶν τὸ τρέφειν. 

- δυνάμενον. ίά6 Ορεδομέα Ογέξέοα ν. 220. δ64ᾳι.. - ΝΏ, ἐλαέα- 
᾿7π28, ἐκομδίέογέμπι, «Α(ἴ4ε. ἘΦΖοοΐ. ΧῚ,, γι. ν2. ἴπ ποιΐθηθ 
σαιεπίἐξὲ δὸ ἐϊδεγαέξἑοηέο Ἰορὶτοτ ϑῖγδο, ΠΠ1, 54. ἐν καιρῷ πτωσεως ᾿ 
αὐτοῦ εὐὑρησεν στήριγμα. ΤοΡ. ΥΠΙ, 8. να στήριγμα ἀϊοΐτατ, 
.., 4. ἥγπιεπι αὐ Παἰδἷα ργαδοέάξεπι. Ὑ ἰἄάϑη ἄτι ἔδιπδθα οδῖ, 80- 
πολ 1δὶ στήριγμα οὐ βυοηϑὸν σοπϊυμρομάυπι, δ ρεν Ηθῃ- 

᾿ ἀἰϊδάγη ἐπρ]τοδυθτ δἰϊ ἐδ δἀμιζείοα, δοοῖα 86 σοπιῖθ νἧῖδα, 
Δ 4.8 δυπιπίδηι δηΐηΐ βάποίδηη ΒΆΡότὸ ροΐοταξς δὸ ἀδθῦερδαῖ.. 
ϑγγιδ δου δὸ Κ ωἰραέμε Ὦ. 1. στήριγμα Ῥιτοῖδιιδ οαιλεῖῖν ἃ 
ἽΝ ίαοο. 11, 45. υδὶ δοΐπιο 6δὲ ἀ6 οσορέΐθ αμραἐῤἑαγέδιμι. 

ΣΊΤΗΒΜΜΓΙΙ͂ΟΙΣ, Μιὠοϊπιοηέμπι, εςἐαδὲξἑπεορέιεπι. ΤΡ ΦΌ, 
1άδπι. ϑὅγπιπι. 168. 111, 1. Οοπῆ, ἃ Ῥοῖσ. ΠΙ, 17. διδάαβ: στη". 

ριγμὸς, ἑδρασμος. : 
. ΣΤΗΡΙ ΖΩ͂, ἥγπιο, οὗὔδγπιο, εἰαδίζἑα, ὑμίοίο. οι, 

πμένὶοέμδ. ὅγπιπι. ΤΑ δοά, Ῥτον.Υ ΠῚ, ὅ0. ἐστηριγμένη. Ἐ' ποῖ!οηὁ 
βιπιωκαξ, ἀὐδῖὰ Βαροὲ γ85.. - ΣΤΟΝ, “υτκίέαι. ΕἘχοὰ. ΧΥΙ͂Ι, 

1. ἐγένοντο αἱ χεῖρες μωύσέως ἐστηριγμέναι, τοᾶυδ Νῖοεϊδ 3. - 



ΣΤΉΡΙ ΖΩ 109 

πῖον αὐ 3 οέϊ δ᾽ ὁγδοίαθ δἑαδαπέ, πδὸ αἸεπεξείαδαπέὼν. Οοπέετ 
ἘΌΡΙᾺ 8. Υ, πίστις. - ὈὨΠ. Ὲ ΡΙατ. ἀπέαδ. ἃ εξ: ΧΥΙΠ, ι6. - 
διχῆ: 2Χἢ 7) ΗἸΡΒ, ὃς Ἠορδ. ἃ 5χ). ἐπ, ΧΧΥΠΙ, 15. κλίμαξ 
ἐσιηριγμένη ἐν τῇ γ., 5:8} ,)νπιῤέογ δίαπϑ ἴῃ ἴδσυδ. Ἐἰδογοῆι. 

πηριγμένον, ἱστάμενον. Ῥτον. ΧΥ͂, 46. ἐστήρισε ὅριον χήρας, 
ῥπανὲε ἤποβ νἱάπαο. Ῥτον. ΧΎ, 26, - ΠΡῸΣ ΗΠ Πρ. ἃ πϑῦ, 
αὐδαεγεδοο ἃ ϑδων. ΧΧΥΙ, 19. - 95 ΗἸρΗ,. ἃ 083), Θασαῦφ΄ 
αοῖο. Ἰετδτα. 1, 12. οὐ μὴ στηρίσω προσωπὸν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς» 
λοὺ οὐβηπιαῦο ἔδοϊεπι πιοδπὶ δάνθεδυβ γοῦ. - ἴῃ π ΗΣρΒ. ἃ 
Όῷ, πο. Τιονϊς. ΧΧΥ͂Ὶ, 9. γΊ᾽άο ἑπέια 8. ν. στρῆξιρ. αἰ ἴΠλΠ. 
10. ͵οβ. ΧΊΥ, 8. στηριχϑησοντάε, νἴπο 86 γεογφαδμηέ δὲ 605- 
βιιαδωπέ. Μιᾶθ δυρτα 8. ν. μεϑύομαι, 80 στήριγμα. -- Ἢ 
αἰεοοπάο. ἘἨδδ. 111, 5. στηρίξαι. Ἰωδρδταηῖ 1355, νοὶ Δ αυα 
ε1π||16, ἃ ναγθο 1)9. - Ὄπ. ὅγπεη, ἴεα, ΧΙ Υ͂Χ, 16. 001 στη- 
υἰξειν ἐποομέρογθ,  γπεζέον ἐπδογίδεγο ἀοῖλτο νἱἀοϊιγ. -- γος 
οἰαϊὰ, οοπδόν»ο. Ὁ δπ. ΙΙ, .ὃ. 560. οοἀ, ΟΠ έδ. τὸ ῥῆμα ἐν καρδίᾳ ᾿ 
μῖυ ἐστήρεξα. - ἸΏ,» ἄο. Ἐοοι. ΧΙ, 8. στηριῶ τὸ πρόσωπόν 
μου ἐπὶ τὸν ἄνϑρωπον , οὐνπιαδο ἔδοϊδτα τιδᾶπὶ δἀνετβθοδ Ποπιὶς 
με, 146 οἱ Εζϑοι. ΧΥ͂, γ. - ἢξο, “ιεζοῖο, φμβέοπέο. Ο δ. 
ΧΧΥ͂ΙΙ, 57. σίτῳ καὶ οἴνῳ ἐστήριξα (αἸϊὶ ἐστερέωσα ) αἰιόν. Ῥϑ8." .. 
1, 15. ΟΧ, γ. «4. εἰ ΤΙΧΧ Οδηι. 1, δ. φα. ἴε86. ΧΧΥῚ, 2. 
ενο, ἰάθη, Τυά, ΧΙ͂Χ, 5. στήρισον τὴν καρδίαν σου κλάσματε 
ἄρτου, δι) μἐφὲ διοτοδοιναπλ ἔασι ἔγυβτο ρδηΐ8. ΟΠ , ποῖϊαῖα 
ἢ γ, καρδία) οἴ. Τλαογαάἑα ἐδ Ἰοουτα 11}, 11. ν. 63. εἀ. δισρᾶ. 
Ῥω ΟἾἸῚ, 17. ἄριος καρδίαν ἀνθρωπου στηρίζεεν ῬϑηΪ8 δἴοπιδ" 
οἶπαι ποπαΐηλδ δωγμίοϊέ, - Τ,, δώρονρ. Ἰλεοά. οἱ ΣΙΧΧ 1αά. 
ΧΥῚ, 29. Ομ, βδυρτὰ 8. ν. ἵστημε, δζ ἐπιστηρίζω. - Ἰαπὺς 
οἰαιαο. Ῥτογ, ΧΥ͂ῚΙ, 530. ϑόγηιο 1δὶ εδὲ ἀθ οου]β, απο ηὐὔΐ 
αἰλυάϊε, οἰἴαπι ἥτιθδιθ, ἢ. 6. ἰσιροάϊτο, 4000 πιΐπυ8 γδρθηϊσ, 

ἀϊοὶ ροιεεῖ. 146 δΏρτα 8. στερέεόω. Ῥιδεῖοτορα, ᾿ς 68: ἐπέων 

γε, ἀπᾶθ ΠΝ, δρίπα ἀονοὶ, Οοπξ, δίπιοπίδ Ζες, δοῦν, Ῥ.. 
1255, - Ὡ ΠΗ, οογγοσῖο, ἴον. ΧΙΠῚ, 55. ἐστήρικται. Τύρδτο 
ἐγδυδ Ὁ]Θγπξ, 86 η88 ἴαπιθῃ δοάδιῃ. - ϑϑυ: τσ, 4] δὲ 
ἩΐρΒ, Ῥοηο. ἴοδγομαι. ΧΧΙ, 10. ἐστήριξα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὲ 
τὴν πόλιν ταύτην, οὐγηπιαριξ ξαοϊδτω ταρᾶτα δἄνοιδμβ 8πῸ γα 
θα, ὙΊ᾽άθ οἱ Ἐζθοι. ΥἹ, 2. ΧΙΠ, 1γ. ( ὅγπιπι.) ΧΧΙ, 6... 
ΧΧΙΧ, 4, δὲ οοῃξ, Κογοέξεπι Ῥλεϊοῖ, δαον. Ῥ, ἘΠ. ο. 30. Ρ. 28ά. 
δέ, “1, Απιοβ. ΓΧ, 4. στηριῶ ὀφθαλμούς μου ἐπ᾿ αὐτοὺς εἰς. 
κακὰ, οὐπργπιαδο, οσΌ]ο08 τῆθοβ δάνθιδυβ 11108 δὰ τηδὶᾶ, ἢ. ἃ. 
δὲ δὺ6 ροτάδηδοι ἱπιθηίι δτο. --᾿ ἸΏ, δωδίοηέο. Ἑκοᾶ, 
ΧΥΙΙ, 2. - »ῃ, 3,δο. 168. ΧΧΙΤ, ,ἅ, κι Μδοο. 11, 17. ἐστη- ᾿ 
θιγμέψος ἐν υἱοῖς καὶ ἀδελφοῖς, πιωριέξι6 Π]118. δὲ ἔγαιτίθιυβ, ῃ. 6. 

μϑὲο ἰῃτοΙρτοῖθ, Μγηιαΐμδ, δέέραέμδ. ἸΌϊὰ. ν. άρ. ἐστηρίχϑην 
᾿ ἕηναίμΐέ, πιαπίπιαπι νὲπι οδέέμτ. Ηδεγοῖ. στηρίξαι, στῆσαῦν 

ἑνερεῖσας, ἀρμόσαε, ἐγγίσαι, κρύψαι. ὅ8ῖ:, ΧΙΤΙ, 25. στηρίζεται, 
οὐηἤγπιαΐμ, Ὦ. 6. δμροιΥ» φὲ οοηδίδἑο σὲ αὠπκίξέο. δῖ:. 

{ 
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110 ΣΤΙΒΑΡΟΙ͂Σ ““ ΣΤΙΓΙ͂ΜΑ ΄ 

ΧΧΙΨ, 10. ἐστηρίγθην, “γπιαπι δούσπι αοοσρὲ 5. “κί. 1 Νίαδςο. 
ΧΙΨΡ, τά. ἐστήριξεν, ὁομδίονανέέ. [» 

ΣΤΙΒΑΡΟΣ, αἴρηδμφ, φρίϑϑιιδ, ογαδδμδ, ἷϊ, σγαρέε, 
,ἄγπεμσ, γοδιιδέμδ, “αἰέἑαμθ. 259, στανέδ. ἘχοοὮ. Π|], 6. στε-- 
βαροὺς τῇ γλωσσῃ, ὅτανδ ᾿ἴτιρια. Ηἰεεγοῖ. στεβαρὸν, εὔρωστον, 

, βαρὺν, εὕτονον. στεῤῥονν ἰσχυρόν. 
- ΣΤΙΒΑΡΙΩ͂Σ, ἄδη86, δρίδ6, σγανέξεν, 2 γπιέέον. ὈΝΌΣν, 

᾿ἀἴεπδιπε ἐμέμπι. ἨΔΌ. 11, 6, τὶ στιβαρὼς ἂ6 116 ἀϊοίταν, φαϊ- 
᾿ Βὺ8 ἐπ Ιυἴο ϑυπάπηι 66ὲ., ἰΐα τ νὶχΣ ρεάδε δ:αίσζαβογθ Ροδδιϊοῖ. 

Αγαδο Ἰερῖδε6 νἱάριυν ὡς βαρέως, αὐυδεῖ ἰῃ ῥτανίίαῖο. γιὰ 
΄4υοᾳιο βαρΓ 8. βαρυνω. 

οὖ ΣΤΊΒΑΙΣΣ, δέϊδαδ, ομζοξέα. δίγαίμπι. “ἸῸ, ογαῖο, δεγἕδ; 
οἰΐαπι φορέμπι, ραγίεδ. “ᾳὼ. Ἐσοοδ. ΧΙΥΙ, χ5. (Ἑᾳυϊάεαε 
οὐμϊίςῖο Ἰεροπᾶάμπι στεχάδες. Ὑἱάδ ἱπέτα 8. ν, στίχος.) Οὐ Ε, 
«Ὅοὐέαπωης ΚΣ. ΗΟ ἸΧ, 4. 

ΣΤΙ ΒΗ, τοῦ πιαέμξίπμεδ, ἔγέρογε σοπογϑέωσ δὲ οοηαεπδα» 
ἐμθ, βοουῃάπμπι 8]108 ν6ζο: δέξδέωπι,» ἤμοια, σμο οομἕοα πέργοεα. 
γούάενο, δοΐσηξ, αὐοὰ τδπιεὴ τϑοϊΐπ στίβε ξοεῖθὶ νίἀοῖος. η:ὦ», 

, μομδ, φεῤδέμπι. εσθαι. ΤΥ͂, 80. ἐὰν ἐγχρίσης στίβη τοὺς ὀφθαλ» 
ἡούς σου, 51 ὨΏΧΟΙΒ διδῖο οὐὔἶοδ ἕποα, Ζίοογοδ,. στίβη, ἰραχνη 
(Ποροπάπαι νἱἀεῖατ 7 ταἀγνὴ ἐχ ϑμΐαάα), καὶ γρῶμα μεταλλικὸν 
μέλαν. Οοἂ. “4..-. ἴοτεια, 1. Ο. ῥγο στίβῃ Βαθαῖ στίμη. Ζέοπε, 
στίβι. Οδεγδοεδέοπιμδ δυῖεαι Ἰερὶξ σείβει. ϑὶο οαΐαι ἐπ Οαίοπα 

᾿ ΟἈέοϊονἐδ ἴῃ Τότε. Ρ. ά27. τὸ δὲ, ἐὰν χρίσης στίβει, τὸ μέλαν 
λέγει, ᾧ ἐπιχρωννύειν τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰώϑασιν αἱ γυναϊκεῤ: 
Αἰοκαιάσϊποθ ἐρ Ρτο ἡ βογί ρϑίδεα ἀοουϊ δϑέωγσέμε ἀδ έπρια 
χοεα, «ὁ «4Ἶεπ. Ῥ. ιτο. Οοπεεπς “4.6.. αορά. 110. 1Π. ο. 2. Ρέ 
410. σείμμε Θχμιροῖ. “ἑοσοογέαϊοα 110. Ὗ, ο. 99. τοῦτο οἱ μὲν 
στίβε, οἱ δὲ πλατυόφϑαλμον, οἱ δὲ σξίμμε ἐκάλεσαν. Ἡΐας νοχ 

᾿ στιμμέζομαε, ἀ6 4υὰ νἱὰθ πέτα. 7οπέδο στίμμειν ἀρυά 2 οζίω- 
. Φφόπι 110. Ὗ. δορτ. 101. [5 Ζοκ. Ον μὲ 278. Βνοπε, ἀλοίτας 

. στίμερ, δ᾽ ἐχροπίτωγ: τὸ μέλαν γρώμα, ὃ βάλλουσιν αἱ γυναῖ- 
χες ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς, τὸ λεγόμενον χωλᾶνε Οὐπέ, ν. σείμες 
ἱπέτα, δὸ 7Τγξϊονὶ Οὗδ5. Ογέε..Ὁ. 4οά. ῬΊυτα γοῖο ἀθ Βοὺ οσα- 
λοτό ἔαςσο νἱἀο ἀρυᾶὰ ϑραπλοπιέωμν ἴὰ ΕΠ δὲ. “Ζοδὲ ο. 15. {. 11. 
Οαϑαμδοηιπι ἰῃ ΑΙἐλεπαδιπ, 110. ΧΊΓ, α. 2. οἱ Οὐην». 7. Ἐρέϑεέ. 
ὁ Ἰαρέαε ὯΒ αὰ ἴο4. 1ὖἮ, 11. ἰπ Δ δὲ. Βγεπι. ΟἹ. ὙΠΠ|. ". 
΄9ο5. δ64ι. ϑοείδιταν φυοαὰθ σεέβεν ἴῃ Οοα. ὅγν. ἴσα. λίρα οὶ. 
ἴογεη. ΕΥ̓͂, 30. 

ΣΤΙΒ,] ΖΟΙ͂ 1, οεἰδίο ἐἔέπο, ἔμοο, ὃπ5, ζμοο. Ἐσϑοΐ. 
ΧΧΤΙΙ, 4ο. ἐσειβίζου. - 183 9 ὯΣ., ροπο ἐπ δεἐδίο. ἃ Ἄδερ. ΤΧ, 
80. 8δ6σ. οὦ, “04, ἐστιβίσατο τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῆς, υδὶ Οοά-ς 
Γι Ωέ. ἐστιμμίσατο, » ΤΣᾺ ἐστιβείσατο, Οοπιρί. νἱτϊοδ6 ἐσειβαάσατο. 

Ὀοηξ. δὰ ἢ. 1. Οτοέξωεπι. Αἀ446 Εμδοῦ. Τ᾿. ΕΟ, γὅὃ. 
ΣΊΜΓΜΑ, δέϊρπι, δέρπῖπι ἐπιργόδδόπε, ρωποέεξεπι. 1, 

Ρωποέμπι. Οδαῖ. 1, το. μετὰ στιγμάτων τοῦ ἀργυρίου, νεγπιέοῖρε: 
ἑαέοῦ αγζεκέο, Δ ἰσεγοΐ, στίγματα, πληγαὶ, ποικίλματα. 



᾿ ᾿ 

-- 

ΣΤΓΜΗ' -- ΣΤΙΜΙΆΠ ΖΟΖΑ 6 χὶὶ 

ΣΤΙΓΜΉ), Ῥμηοξωπι, 1ἴ. προπεθηέσηστι. ΨΌΒ, γεροη ἐφ: ἴτε. ᾿ 

ΧΧΙΧ, ὅδ. «αἱ ἔσται οἷς στιγμὴ παραχρῆμα, οτίταυϑ ὡς πιό- 
πιεπέμπι ΘΟὨ ἔοδιίαι. ἃ Μδοο. Χ; .1. κατὰ στιγμὴν (80. ἑκάστην) 
ἐπιαεινόμένον ταῖς ὠλγηδόσι. ιαξέπμα τοἀϊτ; }6» πιοπιρπέα δἰπ-. 
ἐα ἀοίογέδιιθ φμεἰ6 ασυφπιοηέα ααρὲαπεέξδμα. ἴκα 1.αο. ΤΥ, δ. ἐν 
φγμῆ χρόνου, ἴῃ πιοπιδπέο τε ροτῖδ. 

ΣΤΙΧΤΟΙΣ, ρμποέαέμδ, ἐπηργοόδιϑ. ΘΟ. δέέρτπα, Τιεν. 
ΧΙΧ, ,8. γράμματα στικτὸὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν, ᾿ἰΐεξαο ἐπιργεος: 
344 ποῈ ἄδοϊειῖδ ὰ νοδίβ. . 

ΣΤΙΑΔΒ,ΙΝ, δρίοηίον, 5ιΡς, αν. ϑὅγπαπι. Ἰωον, ΧΙΠ, 
30, 1.4.»1}}} Βανὶ εἰΐαπι δρ᾽ δι αἰαὶ ἀδοὶ ροοδιῃῖ, 

ΣΤΙΑΒΟΙΣ, ε6ρἐεπάέάωρ, οαπαϊαϊα, ἐμοίαμεδ. ἌΣ, οαη» 
ὧον, πίέον. Ἐ,Ζϑοῖ. ΧΧΥΤΙ, 28. ἔρια σετιλβὰ, Ἰαμδ8 οαπαϊθαε. 

ΣΤΙΑΔΟΙΏ, ἐμοεγα, σογδοογο ̓ 78δ0 . ϑρίοπέάμπι γοάάοι 
δῦ, ἀομο,, Θιϊδηι ροΐδο. Ῥε. 1], ι΄. τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ στελ- 
φύει, ρ᾽αά τα δυιπι οοχύϑοδσο ἔδοϊοϊ, θϑηδυμ ὀχρσθδδογθιῖςξ. 
Ἀμι οἰδάϊιδ, (οἱ δοιΐϊζωσ, δρὶθπάοχομι δροοὶρὶῖϊ. ᾿Ἰδγοῖ. 
σιλβῶσαι, ἀπαατράψα,. ον ἢ 

ΣΤ) ΔΒ, ερίεπαάδο, ἔμοδο, δον Μϑ0ο. ΡῊ: Ζμζρον- 
Ἑεοοὶ, ΧΧΙ, 28. - ὑπ χῆ ΗἸΡΒ, ὅγπιπι, Ῥ5. ΟΠ], 16. τοῦ στὶλε 
βὼν πρόσοιπεον ἐν ἐλαέῳ, τέ ζμίρεαε ἔλοϊλεδ αἰεο. Τιαρῖϊ, πὲ 
ἤϊον, ἼΩΧΩ δὰξ Ξχη. δῖο Ῥαγίς Ἡσπιοτο 1]. γ', ν. 592. ἀϊο» 
ἴα καλλεὲν (Ὦ. 6. Θχρομεηῖα Ζοογολίο, τῷ μύρῳ τῷ τῆς Αφρο-. 
ῥίτης) στίλβων, Ὀπριδιῖο βείροηδ. ῬΊωτα εἰπεπιοὰϊ Ἰόοα δὰ 
ἐἰϊοειταπάδτα ϑγπισιαολὲ νογοϊοσιθηι αἴιμ}ϊς δϑιιέοογα Τὴσα. Τ.1. 
Ῥ. 1079. - 250, "απιῆα, ΝΝΑΆπηι. [Π|| 8. φειλβούσης ῥομφαίας, 
ἐογιδοαπέφ σ]αάϊο. - ΔΩ ΧῸ Ῥατῖ, ΗΠΟΡΈ. ἃ. 3 Ν, 7ωίφοπδ. Ἐπᾶτ, 
ΥΙΠ, 46. - ἀπ οαπαάϊάωδ., ἄφω. Ἰαᾷ. Ὑ, 10. σεελβουσῶν. -- 

- δὴ, ἐογδιιδ., δ. Χ, 6. ΑΔᾶ6 Εχθοῖ, ΧΙ, 5. δὶ πὲμ]} εβξ 
ὰ Ἰοχῖῃ Βαρσ. 5 Εδάτ, 111, ὃν. 0011. Ἐδάς, ὙΠ, 47. υδὲ 
βεῦτ, ϑηχ τοβροηβεῖ, ηπρὰ ζμέρμπι δὲ αμγδώπι σοΐογεπι ἃα.- 

. ἄξιαι, ᾿Αἀάθ ΕΡ. ΙΘκ εἰσ, ν. 25. 1 Μίαος, ΥἹ, 59. αἷς δὲ ἔστιλ-- 
βὲν ὁ ἥλιος. 6 

ΣΤ ΑΒΩΣΙΣ, ροϊῥεῖο, φια αἰέφωξά πὲεέπι το έξεγ' δ 
δρίδπ ϊάμηα,,  Ὠΐδοῦ, δρίεπάον, {μίρογτ. 3, ἰάοα. Ἐχεβοὶ. 

9 10. 7 ᾿ 

᾿ΣΤΙΜΠΝΟΊ ΤΗΣ, ἰάἄοπι. ἀδχο, οἶσμσα. Αἴ4ε. Ὁ δαῖ, ὙΤΙ, 
- 15, οἔ Ζδοῖ, ΠΥ, 14. ὕοχ μοῦτ. ἀοδοόπᾶϊξ ἃ ταάϊοϑ ἐπυοίϊαϊα 
ὭΣ, 486, ;ΐϊ Ἴ21, δΑΡμὶξ δρῥδηραοηαϊὶ ἀοςξίρῃοπι. 

ΣΊΠ) ΜΙΣ, 9εἰδέμπι, ἢλθ, ἔμομδ,, φεϊδέωπι, «ἴφι, ϑγπεπι. 
ἴοι. ΤΥ, 11. στέμει, δὶ νι, οηε. Ἰοοτὶδ: Σείμες, ᾿Ζττις 
ως. Σείμε “Ἑλληνες. ϑῖο δαΐπι Ἰοβ θα ἄυπι ῥχὸ σειμὲὶς δὲ σείμη. 
ἰάθ διρχα ἱπ οτέβη ἃο ϑέμγς ἂἀθ αἰαὶ, “αοεά. Ρ. κ1.2.ὁ ὁ 

ΣΤΙΜΖΙΙΓΖΟΜΑ͂Ι, εἰϊδίο πιὸ ζέπο, ζμοο πιδ. Π32.ν ἰάδαι, 
“,. ἙΖοοΒ. ΧΧΙΗΠΙ, 4άρ. ἐστιμμίζου. - Ἤ52 πν  Ν ῬΟ"ο ἐπ δέϊι 

δίο, ΤΙΧΧ δ6ο. οοἂ, Και. ἃ Ἀορ. ΙΧ, 80. ἐσεμμίσατο. ιὰφ᾿ 
ὅαρτὰ ϑ. ατεβίζωμωαις ϑμέάα: ἐσειμμίσατο, δοὺς ὀφθαλμοὺς 

Α 



Ἢ ᾿ 

"12. ΣΤΙΠΠΥΙΝΟΣ “Φ ΣΤΟΙΒΑΖΩ 

αὐτῆς ἐκαλλωπίσατο. Ὅθ νοςρ στέμμε νἱὰ. Οὐγαγ αἃ Σοϊίο-- 
(ον. Ρ. 865. δὐό Τ. διορλαπὲ 7Τήεϑβ. }. ργ. (6. 1οπά.) Τ᾿ 1. 
0]. 2. Ρ. 5349. εξοᾳυ. ἌΕ --- 

ΣΤΜΠΠΗΠΎΠΙΝΟΣ, «έμρεμς, δ: οἔμρα οοηζεσέμα. ΡῈ, 
δέπεπι. Τίεν. ΧΤΠ, άγ. 59. ὯΝ ΕΣ 

᾿ ΣΤΊΠΠΥΌΝ, εἰωρα, 5ἐέρεα, ἘπΟτΒ Ῥ] αν. ἤηισαγέ. Τ ον 
ἽΧΊΤΙ,͵ 4δ. ΧΧΥ͂Ὶ, 26. “2. Οαηέ. ἐν. μμδρ, γ. κγ. ὕὍπάο Οἰο65. 
215. ἐπ σαπέΐοα ϑογέρε. Σεεππύον, καλάμη. 

ΣΤΙ͂ΦΟΣ, σολονϑ πιέξέειοπε, ἐεγπια. ὉλῚ, νεκίζοσι οτῖρο. 
ϑγημπ, δῖ. Ὑ], 9. μετὰ σείφους, ἈΘΌτ. Ὠ402125, μὲ νοχίαέαα 
8. σαδίγα οἱἐπιὶ νοχἐϊί6. διξαάαα: στῖφος. ταξις πολεμεκὴ ἢ ᾳ ἀ- 
λαγξ, συσεροφὴν, πλῆϑος, σύστασις. 1ἴἰὰ θοηο Κώσέογ!α Ρτο 
σελῆτος συστάσεων. ΄ Ὁ 

ΣΤΙΧΙ ΖΎὲ, ογέπο, ἐπ ογἀΐποπι αΐδροπο. Ῥϑῶνεγ ρετίθέγα 
᾿ὄξωπι. Ἐπέοι, ΧΙ.ΤΙ, 2. ἐστεχεσμένο. ᾿. 

ΣΤ ΧΟΣ, ἴὰ ππΐϊνοιβεπι ογαΐο, δογέδο. ἴω τὸ υὐἱ]ξτατὶ δὲ 
εἰδοιίνία, ἧπ τὸ τυδτῖσα ογαο αγδογιεπι δὲ νίξέπι, ἴῃ Ἰιθτίθ 
ψέγϑιδ, ἐΐπεαθ, ρεγέοαὲ δἴο. ἃ στεΐχω, ογέπε δο. Ῥηῆ., ρονέδέγα: " 
δίωπι, Α, ἘΖεΟΒ. ΧΙ,1|,2. κατὰ στίχον. - Ὁ. Εχοὰ, ΧΧΥΗΙΪΙ, 
αν, ,8. ΧΧΧΙ͂Χ, ὃ. ι Ἀερ. ΥἹ, 55. - πρλῦρ, ἐπιρίδεο. Ἑκοᾶ. 
ΧΧΥΠΙ͂Ι, 20. Τἤεεγοῖ. στίχος, περίπατος. Ἰάδπι: στέχους., τά- 
ἕξεις, πλήθη, ἢ τόποι τῶν σερατευμαάτων. ᾿Οομξ, ϑμέοογὶ 7λεα. 
Τ. 1, Ρ. 1οϑ5. ΕΝ , 

᾿ ΣΤΟΑ͂Ν ρογέξοιιδ. ὈλΏΝ, μετγἐεέγίέπι. ἘΞΘοδ, ΧΙ... -- 
1223, αεαϊδῥοίιπι πεαρτπι, .4]. Ἐεοι. ΧΙ. Π, δ. στοαί. - ὯΝ, 
δια. 1 Ἄδρ. ΥἹ, 55. 560. οοἂ, “4165. σεοαὶ τἐτραπλὼώς, ρΡοτῖϊοιιδ 
1 φυδάτγδϊδαι ἔοτιηδαι. ερθταπξ ὨΠΥ ν 6] ὨΠΠΠῸ,, αηριέογαπε. ὦ 
Ἡξεεγοῖ. στοαὶ, τὰ ταμεῖα καὶ (ξοτῖα Ἰεροαᾶτιπι 68ὲ ἃ ) ἐπιμήκη 

᾿δἐσίν. ἡ πον, ᾿ 

ΣΤΟΖΒ4 ΖΩ, οοηρόνγο, σοαρτηπδημο, δοπδέγμο, δέΐρο. ἢ, 
. ἥίδροπο, ογαϊΐπο, θϑἔϊατι δέθγγο. 7πὸ. εἰ ,ΧΧΊ,ον. 1, γ᾽. στοῖ- 

βάσουσι ξύλα ἐπὶ τὸ πῦρ, σοηρεγοπέ Ἰραδ δὰ ἰρῆθα Ψγ146 δὲ - 
ν. ὃ. 21.εχ. Ογνώξ 858, Βγόπι. στοιβάσουσε, σωρεύσουσι, βου» 
νίσουσι. Νῖ5. νἱτῖοδβο βουσίδουσες. πὰς ἀρυὰ “εεγολέμπε Ῥτο 
στοβάσουσε ὈδΏ6 τοροπέξαν σεοιβάσουσι, ηυοά ρμαείτος ἰδὲ σαν» 
εύσουσι δαροιπϊζας. 1 Ἀερ. ΧΥΤΙ], 55. ἐστοέβασε τὰς σχίδακας 
ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον, σοπιρογοδαῖ δὴ 8.881}88 διιροῖ αἰῖαγο. ζαΐ. 
ἐπέογρν, δοπιροδιὲξ ἐρπα. Ὑιὰε οἸ Τὸν. ΥἹ, τὰ. «4: 106.11, 6. - 
ἔχρυψεν αὐτοὺς ἐν τῇ λινοκαλάμῇῃ τῇ ἐστοιβασμένῃ αὐτῇ ἐπὶ τοῦ 
δώματος, οσουϊῖαρδῖ 1106 δ 1ΐπὲ δῖῖρυϊα, οοαρπιοηέαέα ἱρ5ὲ 
ηῃ τδοῖο. ᾿εογοῤέωδ: ἐστοιβασμένη. συγκειμένη, συνϑεσις. [πὶ 
Οἱοσδε. ἴὰ Οοέαξ. δἶπα ἀἰδιϊηοῖίοηο Ἰαρίϊατν συγκειμένη συνθεσίς, 
μα. πὰ ἑαοεῖ σοαρσπιόπέαέΐο. ἽΠεοά. Ῥτον. ΙΧ, 2. ἐστοίβασεν,. 
ομπιμέαδαξ, Ἰά. Ῥε. ΧΤΙΙΧ, 42. στοιβαζω, οογέο φιροάαπι ογαἶπθ 
αέδροπο, δῇ τὰφίδροσίοα δοπνέποο αὐΐφιεαπι ρεοοασέογεπε, 561]. 
ἀρ πε δοσύχη Θῃ ὈπΙΘΥΘΊΪΟΠ6. -- 9 ΕῚΒ. δμδεέεγβο. Οδηϊ. Τ], 

᾿ δ. στοιβασατέ μὲ ἐν μήλοις» δίέραία τὴ0 χαλλὶδ, δὶ δολοί, εἀ. 



͵ 

ΣΤΟΙΒΑ͂ΣΙΣ --᾿ ΣΤΟΙΧΕΙ ὋΝ Ἐ: 

ἕοπι. σεερεκυκλωσατὲ μιἃ, 4186. εβξ ἦρβα ψοῦβῖο ϑγπιπιαολὲ, Ξ 

ἜΘΩ ἢ, ῥβεπέϑδέαδ. ὅγπιπι, Ῥα. ΟΧΊΧ᾽, 4.. ἐστοιβασμένων, σοι» 
“ἰογι. Ἐλεδρεχιῖ αἰγπιοϊοξίαπι γοοῖβ 3, 41:86 ποίδϊ 6χ ειϑδὶι 

Ἰ. Δτὰ. μδλ , ἤρατο, οοἰξέραγα, ἐμηρογο. ΝΟ, 11,1. Ἠΐ.. 

δυῖ ἰζαᾳιια ῥτὸ ρασγιλοίρίο, Βυΐῃϑ νετθὶ. Ὅσοι. Οἰαγέφες ἴῃ 
-βεαέπιδα φιὲπαδοὶπι Ἠδυνϑδ᾽ οὐ ρλέἑοέορσθ εἰ ογέξξοσ ἐδέλμο 
φεἰγαέΐα (1,, Β. 1810. 8.) Ρ-. 56. ποδοῖϊ, ᾿ϑδοῃβοπιηδ ἴδπία ιν 6Χ- 
Ῥτοβϑοσῖωξϊ, δὴ ψοῖο ἀθ στοιβῇ, λογύα φιαούαπι ἀομίσαξα, ἢ 
οορἰεανετῖτς, δωῤάάθ: στοιβάζω, συνάγω. ἐν τ τς 

ΣΤΟ͵ ΒΑΣΙΣ, δέγωθα, ὨΞΆΘᾺ), Οἰκρορέξίο, δέγμδο, ἤησ, 
1ν. ΧΧΤΥ, 6. ϑολανζεηδοννίο δά Ἀ, Ι, στοιβά τι νἰἀοῖυν 6898. 
ξαΐῖυτυπι σετδὶ στοιβαζεεν, Ὦ. 1. ἀρροπεῦθ, φΦιϑέγμογο, (Οὐδ, 
᾿ρυασεέ. Ἴμεαο. Ὗ, 21. πιθῆϑαδ δοπημὲσἐξἐθ8ὲπιὶα φρωδέν οαϑεγιθόο 
δαπίμνγ} αἰἴᾳφυὸ ροῖὶυ8 γοἔεγοη ἄμπὶ δα τ, Ἐπὶ δηΐηι στοΐβα- 
σις δι θδιδηδίνυμι, ἀυ 186 δυοίονὶδι 8," ἀδ 00 ἴδοδηῖ]νοχίοος 
ἘΙΑΡΗὶ νδῖδϑγοβ εἴ τοοθπιίοτεβ, Οδαίργιη ρυὸ στοεβάσεις τορο- ΐ - 

ποπάθ τ 6886 στοιίβασει ἰαθ δῖ νοτρυπι οδγδίουην. 
Σ ἸΌΙΒῊΝ ἀΟΕΡΡ8γ) ϑέγμθϑ, σοηρογθθ,, ἰἴθιν σϑγιν5 ὧδ. 

δασ, “μα ἐπ ἐχϑεγιθηκίὶς, οεδασὶἐΐα δὲ ἐογς Ὡιοῤαηέων, φωαφιΐα 
οπιογιδξ ἰοοό οὠοίίγαβ ξαγοίεδαηέ. δηλ, ἀσορνβ, νοὶ πιεία 
7ρωρίιεπι ἔπ οοπρογέοπε οοἰξθοέαγεπι. Οὐοπιρέπέ. Βα. δὲ Τλοοί. 
Ἰυά. ΧΥ͂, δ. πιαὲρΐμδ. Οοπῆ, Βοολανεὲ ον. Ῥ . 115. ΤΠ. 
ο. 13. Ῥ. 854. - ΥΧ,3, νεργϑέμπι. ϑγπιπι. οἱ ΓΧΧ [69. 1, 
χὅ. ἀντὶ τῆς στοιβῆς ἀναβήσεται κυπαρισσος. ὕτὸ σἐοεὺθ οτοβοσξ 
συρτγεββϑυ8. Ῥλίμέμα 0. Χ ΧΙ. ς, ν5, βέοούφθη ἔπιον ἤδυθ88 βροπῖθ - 
ΣπδβΟΘζ68 6 Δοι]ραῖαϑ τοξοτῖ, οἴ ἤαδο ἀδ ἐ1}ὰ μα Ροῖ; Οπαρήαηε 
ἐπὶ ζοὔϊο λαδοηὲ (ϑρίπαπι) δέ ἐπ οαμίθ, μὲ ρμήζϊοος, φιρεῖ αἰϊηιρὲ 
εἰοοῦεη ἀρρεξίανενε. 148 ἀαοαπδ 2)ἐοφοογέάεπι ἸΝ, 12. - ΔΌΣ θν 
'ἀοονόμ5. Ἀύτἢ. 1Π|͵». ἦλθε κοιμηθῆναι ἐν μερέδι τῆς στοιβῆν. 
Βιοξεις ττατιδῖυ}ῖ: ψοπξ, μὲ ασγπιέγεὶ ἐπ ραν αοϑννὲ ςορϑέΐβ. 
Οαρρεἰο Ογε. 8. Ρ. θ00. 66 1580 ν᾽ ἀδηῖιγ ΠΣ», Ὦδπὶ ΦῸΨ δ8ῖ 
φἰγαΐμιπ, φροπάα ἰεοίῖ: αΌἱὶ ϑολανγεηδονσίμς ταοηεῖ, στοιβὴν Ἀ. 
1, 6556 αοεγνώην πιαπέριμἐογωπι. Κεῖσ. ἑμαία ἀοόγσιπι ππαηριε- 
ἔρνη. Θεά στουβὴ Ῥοϊΐιβ ποῖαϊ ἀογόας ἑδοηπθας αα' ἐμέοτίγας 
εἰ ἐοπιεγπιέα, ἴἴδπι: οοπιροδὲλέοποηι ξαύίπε ἀδγδαγσι, βγοπαδωηι 
αἰ δἰπιέδέεπι Ργὸ φέγαΐο νοἱ ἰδοέμίο. Οο55. Ογνιμδς στο ιβ ἣν 
δίϊραέο, δέἐγαπιοπέμηπι. ἴα ΤΧΧ, αιἷὰ νἰάδταπε, βέτα πε 
ε586 46 Βοδ80 ἀρβϑθηῖθ ἴῃ πι6886. οἴ ἱπ ἀγϑὰ συδίτ ἢ 86 σοῦ δ- 
τδηῖθ, Ῥδῦ 8», σοφγριτι, ομπιρέμεπι, ᾿ῃτο!]όχέτυπε λμἑμαπιοαὲ 
εἰγαπιογέιἠι 8. βἰγαΐέμπι φὰς ομέπιϊβ Κγωπιθηιεΐ αμδ εἰ Γαπιὲπθ ἐπ 
ἐυωπὶ πεπι., μέ ερὲ δοέθέ ἃ γωφεοαπέζδιις, οοαοονναΐμπ δὲ οο1π-» 
Ροείξδιαπε. Ποογοῖ. στοιβὴ, σύνϑεσες, καὶ εἶδος χόρτ' υ. 

ΣΤΟΖΧΕΙΓΟΝ,, εἰφυτιθγέτπι, ρνυϊποίρέωπι, 860. ΨΠ, τι. 
ΧΙΧ, 17. 4 Μδοο. Χ]Π,.Χ5. 2:5... Ογεε μὲ 475. δγεπι. Στοιχεῖα.. 
᾿Αϑηναῖαε μὲν γράμματα. γραμματικοὶ δὲ πῦρ, ὕδωρ, ἀέραν 
οί Κ. ᾿ | Η 



4 δ ΣΊΟΙΧΕΙ ΩΣΙΣ --ἰ ΣΤΟΑΒ΄. 

γαῖαν » ἀφ᾽ ὦν τὸ σώματα. Οομπέ. Ζεχ, Ν. Τ' 4. ἅ. »«οὸ δέμήε, 
ἀο ἀἱαὶ., κοεά. Ῥ. γ05. ἐΣ τσ τι 

ΣΤΟΙΧΕΙ ΏΣΙΣ, ρνέπιογμνς εἰσηιδηέογεπε εὐ γιρέπιοποο 
ἕονγπυ ἰγασέξίο, βογπιαξξο δας ρῥτγέπιδϑ οἰσπιοηίΐδ. 4 Νίαοσ, ΥΠ, 

2. τοῦ ἑκάστου στοιχείωσιν οὐκ ἐγαὶ διεῤῥύϑμισα ν» αρέαπε 
“Ὡηϊυδουϊη56η80 ὁς ρῥγἱίποὶρὲἐς 5015 βογηπιαέξστιοης (8εὰ Κογπιαἐΐο- 
γίδηι ἐπ στο γμαΐεγηο ζασέαπι.) πὸπὶ ἘΡῸ ᾿πδίϊτυ!, διωξαίδ: στοιν 
χείωσις. ἀκρεβεστάτη ἐπιτομὴ, ἢ πρώτη μάθησις. ἥτου διάταξις. 
δὲ͵ νἀο ζνιοοίῤεια. ἨἩοεγοΐ. στοιχείωσις, διατύπωσιβ, ἤ 
Ξρωτὴ μάϑησις. Οομλξ, ϑιέάαπν Ἴλε5. Ἐοοὶ. Τ. 11, Ρ. 1οάο. 

ΠῚ ΣΤΟΙ͂ΧΕ 33. ταρίδ, δεπο ργοοδαῖο. ὙΩΣ3, γδοξιβ ϑ:Π| 

ὍΘΒεΙ. ΧΙ, 6, οὐ γιμωσκεις, ποῖον στοιχήσει, 1) τοῦτο ἢ τοῦτο, 
πο ΟΟρΏΘ8068, 4118]6 δόηθ οἱέ Ἀγοσδεογωπι, Ὡῦτα μοῦ νοΐ 

Διυᾶ, Οοιξ, ϑαϊπιαερέωτα ἂ6 πιοάο ὠφέταγώπν Ρ. 510. εὖ Τλφαρῆγ,. 
Ἡἐδέ. ρμέαπε. Τ|1| 6. τὰ ! β ᾿ 

ΣΤΟΙΧΙ ΖΏ 5. ογαέπθ αἰΐθροηο.. “πῶς, μενἑοέγἰέεσπ. Α1} 
Ἑεοὶ. ΧΙ], 4. ἐστοιχισμένοι, ἘΔ Δ.Δἱ ἐστεχισμένοι μαῦϑῃῖ. 
γι1ά6 βϑυρτᾶ 5. ἡ. στίχος. πε ' 

ΣΤΟΔΩ͂Σ, «“ἐοία, ἐορα, φεδέϊο οδίοπισα αὐ ρεαΐθς εϑᾳι4 
ἀἰσπιΐεεα (ν. ο. τεραλίδ, πιρἰῤούγέρ, οἴς.}), 1ἴ. νο5έῖδ., Παδίέξι, 
ογπμαέις ἐπὶ ρέπογδι χμς, ἑορα πιαρηΐῆοα. 108. Ψ], 31. 5860. 
«οὔ, Οχοπ, στολὴν, η)86 6δῖ ψειδϑίο «(φιίίας 860. ΤΠεοάοτε 
ἕωπι, δὲ ΓἸΧΧ ψιλὴν Βαθδηξ, Του. 171, 6. - 1151). ἀηοῤοιμέμπο 
δωπιογαῖδ. 2 ὅδι. ὟΙ, ιά,.Χ Ῥατι. ΧΥ͂, 27. -- ἼΔ3, ναξί 9. ὕθη. 
ΧΧΥ͂ΙΙ, 6. ΧΙ.1, 42. Εχοά, ΧΧΎῪ ΠῚ, 2. οἱ δὲ βδορίυθ - 
ἼΞν ἴῃ Ρ]ΈΣ. 2.12. Εζθοῖ, Χ, 2. 6. 7. - Ὧ"35, ἀοπιιδ. 2 ἈΘβ. 
ΧΧΠΙ, γ. δεο. Ὁοπιρῖ,. Ὕοχ ἈΕΡτ, οἴϊδαι σογέδηας ποῖδῖ, ϑαμῦ 
ἴδπιεπ, αυὐ ᾿πἰεσριδίοπι ἱῃοογξιπι 5513 16ρ1886 μυϊοπῖ. “ 
Ἔθυῃ ΗΙΡΒ. ἃ νυ, Ῥγοόθωπι. Το». ΧΧΧ, 15. υδῖ᾽ ρῥτὸ 355 
16ρ 1586 νἱάσπῖοσ Ὁ»)Ὸ, δ ὮΡ Ὁ 6δὲ ραζῥέμπῳ., αἰ ΠΞὮΠ, πιῶ 
ἐαείο, τοείϊα τιμέαέογέα, Τυᾶ, ΧΙ, 12. 10. - ἘΞ 23. ΡΝ 
φδείδα πμιξαέοτῖαε. Τυὰ, ΧΙΨΥ͂, χ5. στολὰς ἱματέων. Οὐδπαῦδπε 
ὩΟῈ ἴρηοσο, σομπἱαποίξοπο γοσΔΡ]οσιπι ᾿ἄθπι δι ρα βοδηιυα 
φαγἐεξέαέοπι 80 αἱνογεἰέαέεης τόγώπι, ἀ6 ααἱθοβ 5ϑσπιοὸ 65. ἱπ 

Μεογῖθ βδοσῖβ βαυ σᾶτο ἱπάϊοατί βο]οτθ, τῊὶ δᾶδθο στολαὶ ἱμα- 
είων ναγία τροξιπιθηιίογωπν ρόποτα δὰῖ ναγὲας οἰοῖα α( 67“ 
πιμέαπαίεπε ψιθοδοξαγίας ὈΘᾺΘ ἰραϊβοῦτο Ροββιϊ, ταπιθῃ πιθ 
οθεομάϊ: 11υαἃ στολὰς, δ᾽ Ἰδροῖα χπδ]]6πὶ διαστολάς. Οἐτῖθ 
50. 752. ἴῃ Οοα, 2 αο, βᾶβεῖ ἀλλαγὰς στολῶν. Μιάθ ταοῖ 

ἀπῆτα δ. ν, ἼΊΡ. «χόῦσι, ὀαέγαρίῖο. 7π6. εἰ Τ,ΙΧΧ Τυά. ΧΙΥ͂, 
.19. οχ ἈΘΌΣ. δἰρηϊβσαι ὀχωνέας, ἀἄφοηυδ ἄς νερείδιις κοοίίδμα 
αι ὈΘῺ6 ΘΧΡΙΣοατὶ ροϊαΐξ. - 59, ξωπέοα. 168. ΧΧΙΠ, 21. “ 
ΜΗΔΝγ, “εείΐφ, Οοι, ΧΙΙ͂Χ, χι. Ἐρίἢ, ΥἹ, 8, 11. 166. ΟΧΗ͂Ι, 
1. - ΛΕ. . 168. ΤΙΧΙ, 5, 860. Καί. οἱ 44. αὐὶ ταπιοα ῬτῸ 

.ϑπαταὰ στολὴν Ἰεροτιάτπι νἱάἀοιοΣ καταστολὴν, αποά Βαροπῖ θδ: 
Οοπιρί. 278. Οχοη. Ογνιὶ, εὲ ΤΑεδοδονοέας. -- ὈΣ5,. ραἐίζειπι, 
1 Ῥασ. ΧΥ, 27. Τοῦ. 1, 12. «- ἹΝπῶ»: οοηβίιοεαείο, Το. 1Χ,9 



β 

Ε Ῥιὰ ἀδ Βὰσ νοοῦ νι 4 δρυὰ εγέζοπέμσι ποὲ. φαῖ «Αδέξαπ. 

ΣΤΟΔΉΤΑΙΣ -- ΣΤΟΙΔΟΣ χ15. 

στολήν. Τυοξοταπξ ἩΝΙΣ ἃ μίγ) δ στολιὺ δοοϊρίθη ἀπ) οδὲ ἀφ 
ἐοογπαίι δὲ ομέξι σΟΥ̓ΡΟΥΐ5, φιοὲ πὲοθ ἐπ αΥ̓ιῖ8 σοησὲφίϊέ, ἘΔ- 
νοὶ βαΐο Ἰδοϊτοτὲ ργα} 16] :8πλὰ8 βετθ ΙΓ), - ΠῸΡ ἰπῆπ. ορό: 
γμπάο. 1ε8. ΧΧΙΪ, χγ, - Ἠὴη9, αἰϊεροσίέϊο. ΑἹ. Ἰυᾶ. ΧΥ͂ΤΙ, 
}0, στολὴν ἱματίων. ἔμ, αἀμρίϊοοπε τ δοέθπι 8. ραν νεβέξωπι, 
ΑἹ, ἀῦγορ. -- ΠῸ ἯΣ, νϑϑεῖθ. Του. ΙΧ, ὅι. - πῃ, ἰἄδα, ΟΘ6η. ᾿ 
ΧΧΧΥ͂, 2. ΧΙ Ϊ, 12, ϑγγὼ εἰ 1ΧΧ 66η. ΧΕΙ͂,, 22. Αραυὰ 
Ἡηγολδωπ στολὴ ἰπῖετ 4116 ἐχροπίτυτ ἔνδυμα καὶ περιβόλαιον. 

Η.}.1Π. ο. τά. ι Μαος. Χ, 41. ἡ ἁγία στολὴ γ. »θδέϊδ ἑαϊανσ,ἢ 
οἸπδπιθῃῖαι ΘΏχηταΐ δϑδαδγάοῖβ ρχορτίαιβ, Βαγοι, ΤΥ, 20. 
στολὴ εἰρήνης» Ψ68115 τι Ὁ] ο στ 8. 18] τὶ8 ργϑεΐοβδα δὲ μβοηοχίβοβ, 
ἰεεῖα εἴ ΞΟ] ϑμλ 8. 1 Μίδου. ΧΙΥ͂, 9. δόξας καὶ στολὰς, ὮἈ. ἃ. ῬῈΥ 
δειϊδάγῃ “δαέθδ δρἐεπαϊααδ. -- Ὑιὰ6 ἀἸ181 ἐξαλλάσσω. 

ΣΤΟΛΔΗΎΤΗ Σ, νεφείαγέδ, ργαρξεοίῃθ ὑδεδξιπῃ. ὙΌΣ, 
φείὰ, 2 Ἐι6 δ, Χ, 5. ὉὉ1 4}}1 στολισετὴς. δὲ αυἱήξαι τοοϊξτϑ, 
πὸ πιδ! αυλάσπι νι ἀϑίτ. τ 

. ΣΤΟΖΜ) ΖΏ,,. “εδέξο, δέοΐάγε ἑπαΐμο. ΣΙΩΝ φοϑέΐο, ἘΠλτὮ, 
ἯΠΙ,..δ. ἐστολισμένος. - Ὑιάφηξυν Ἰορίδδο ὥϑϑῃ, - δὴ ἴα 
Ἐγ}. εἰ Ηϊρὰ, Ἐπ4ν. 1Η, το. [δὲ μογ. ΓΨΡ,, 4.. Υ], ο. Ώδη. Υ, 
η. 460. οοἄν Οἠέο. 5 Ε8άν. 1;.). ἱερεῖς ἐσταλισμένοις, δαοογαϊοέσῳ 
γεείς [πξεένα ὑεδέγωρέξ,, δὲ σιοιδλια ραταῖὶ δὲ ἐπδίσβοιϊ δὰ δδοσγᾶ 
δὐαιηἰδινα πόα, 0011, 2 'Ῥανδ). ΧΧΧΥ, 4. Νδηι στολιὶ πε 
νείίε αα ρααἴθ8. ὠϑῳμο ἀδηπᾶδδα ν᾿ ᾳ πὰ ἴῃ Ὑ.. Τ', δαδοθεάοῖοα ἱωρσῖν 
πἷβ ἱππεῖ δγβοῦ ϑίοσ' Πθφαησο ἰϑρίτυν 5 Ἐϑᾶτ. Ι1, 9. οἐ 
δρ. ἐστολισμένος μετὰ μουεικῶν καὶ σαλπέγψων. «οδορήμδ «, 1. 
ΧΙ, 4, Ρ. 856. Πανογσ.: μετὰ σαλπίγγων οἱ ἱερεῖς’ ταῖς αυκήθεσε 
στολαῖς κεκοσμημένοι. νλᾶο δὲ Ταάμεμ. Χ, δ. 2 Μδοο, 1Π|, 58. 

᾿ ΣΤΟΖΙΣΙΟῚΣ, νερέξέωδ, ἀπιέδέμδ, ἰ. ὁ. ἦρθα ἀοέξο Ἔκονν 
παπαΐ εἰ απιδοϊδνιαδ »εδέθ, νεϑέἑπεθηέμγθ. ἼΔᾺς ἰάθτα. ἘΖΘΟΒ, 
ΧΗΠ,'1). - ὑϑῦ 4 Ῥδε. ΙΧ, 4. γιάο εὲ δίἍε. ΧΙΧ, 56. 
Ἠωγοῖ, σξολισμὸς » ἱματοσμὸς, 'κόσμος. Θ᾿ ΝΣ  ν 

Γ᾿ ΣΤΟΧΣΤΗΙ Σ, ῥεδείαγέμο, ργαοζοδέια νοξέλιπι, ΦῈΔΌΒ,,. 
νεφέϊδ, Α]Ξ 4 Ἀδρ. Χ, 6; Στολιστὰς ἔαϊ886 ρβεπὰ8 δβρεέϊδοι 
ἴα! Αοϑγρίζοτιπι, τόρ 115 ἀδουΐε διώγξ ἀ6 ἀΐαΐ. Ταοοα, 
ἢ» 112. δ6η8., ᾿ ΞΕ 

ΣΤΟ’ ΔΟΣ . οοπιπίδαξιδ, ργοξδοέίο,, ἑΐον. "Ὥϊοϊταν ἐξ ἀϑ 
ἐτρεάἑ εἰονἱδ ξαπυ ἐθγγθδῖγὲ μαπὶ πιαναϊξ: ἰϊθιῃ οἱαςδὲδ. κι ΝΙαρδ, 
Ϊ,.0. ἐν ἱππεῦσι καὶ ἐν στόλῳ μεγαλῳ.᾿ ἔξμέρ. δέεσι οορίοσα 
πανίωην πιμἐἐἑεναἰἔτιθ. ϑγγμδ στόλον ἀδ ροπῖρα ἰαϊοτρτεῖαϊυβ 686. 
Ἐφυϊάθαι, ὀκροῦίθτθ τπαϑ]]θαὶ 49 δχδγοέέω ἐσγγεδιγὲ, αὐἱ στολ 
ἐϊοιτον παρὰ τὸ εἰς ὀξὺ συνεσταλϑαὰε, τεβϑῖ6 ϑολοί, αὐ Ῥτοπιοέξ, 

' ίποε, ἀοῦ. ϑωίάαο: σιύλος καὶ τὸ πεζικὸν στράτευμα. ᾿Αθὑιᾶ- 
γὺς χι τὶ λ, κυρίως δὲ ὃ ναυτικάς. ῬΡλανονέπιμ : στόλος, 9) διὼ 
ϑαλάσσης πορεία καὶ τὸ τῶν νεῶν πλῆϑος» καὶ ἡ δια γῆς πορεία, 
καὶ αὐτὴ ἢ σερατεία. Ἰάδπι ἀοοεῖ 1 ονιαν ας. Ῥ. ὅὃι. ας. 

: ΒΗ λ πη 
- 



τι ΣΤΌΜΑ 

Ογνεὲ 2758. Βτεῆε, στόλος, πλοίων πολλὼν ἄϑροισις. 7146 4πο- 
46 2.2. Ἡολαείϊε ποῖ, δὰ ῆαοο. 1, ο. 

τ ΣΤΟ ΜΑ͂, ος, ογὶς, ἀρογέαγα, ἐπίγοξέμιδ,., ἐπέέέππι,, ζα- 
οἷος, 7ζαιτιοθθ, ἴϊ. αὐὲδα ἐπ ρἰααίο. γπ. Ῥτον. ΧΙ, 2. Ὁδὲ 16. 
Βοιῖτηθ 45, 8 στόμα 8Ό Θαρ]ϊοδιΐομθ βὰ8 υ]έτο δἀάϊάετείϊ, 
Ὡοπ ἀδοοτηῖς αδρόγιδ. - ἼΘΣ5, γόπξεν, Ἐϊξοοῖ,. 1Π]|,3. τὸ στόμα 
σοὺ φάγεται. Ἐοτῖθ Ἰόρεπάυπι εδὲ σῶμα. Στόμα εἴ σῶμα 6868 
οομπἔυϑα τοροτϊθπητοῦ τῷ οοὐά, νογεϊοπὶθ Δέ.5, 8510 ἴο". ΧΧ, 
Ὁ. Αά. εἰ οημρέ. στόματος, Ῥτο 408ο ἤδοπι. οὲ “εκ. τϑοῖθ 
σώματος ἈδΡοῶιῖ, Τυὰ. ΧΙΥ͂, 8. 1ῃ Ε ἀν, 4ὲ6κς. ἀπιθπ ἀδτυπι σω- 
ματὸ Ῥτὸ στόματ. ᾿Αἀάς Ὑλοοά. ἴῃ Οοά. “2.5. Ὅκππ. Χ, 5. 
8δο οουξ, Βοϊσδοπαιο δἂ ΤῬλὲ(οςεγαξἑ. Ηδγοίο. ρ. 446. - τ55, 
ἄομεια. ἃ ϑατα. ΧΥ͂, 55. δὶ Ὡόῃ αἰτοῦ 16ρῖ686 σοπδοπάΐ δαηΐ, 
- ΠΩΣ, σΌΡΡι5. ἴον. ΧΧ, 25. Μίαθ βΏρσα 8. ν. 103. - ΠῸ)} 

᾿ ἑᾷοιι. Τά. ΧΙ͂Υ͂, 8. ρὲ ργο στόματν τοροπϑὴ ἀπε πϑπηυ}}ῖ5 
νἱἀεῖυΐ δώματ. Ὑίάδ δὰ ἢ. 1. ϑολαγίδηδονρέμσι, Βοολατγέιν 
ον, Ῥ, 11. 210. 17. 6. 12. Ῥ. 52.΄ εἰ. Οναδὲξ Ῥγοίορ, ἐπ ΣΙΧΧ 
7πε:. Τ. Ἰ. ο. ά4ά. 6. νι. ϑ8ϑεἀ πὲς ᾿πδηϊδ νἱἀθεοσ Βδ6ο 00π- 
ἐεοϊάγα, 8ο Ῥεζβυδδαμ ροζίυδ 6δβὲ; σοπείποτο Ἰδϑεΐομοπι στόματι 
λαϊογρτοϊδιίομοαι ψοοΐδ "512 πλῖῃ 126 ἀπ ρτ δ Ό1 ρα, ἀξ όπρ8 
φοτ. πιεϊοι γβιλαν “58 ἢ. 1. ἀ6 ογϑ ολδανοιβ Ἰδόμ!8 Ἔχροβθμ 
ἄσυαι εἶν. Ῥατῖξαι θηῖπι ρυοραθιέυδ' Θοῖ.,, Θχδπιθη δρυπι ἱπ ΟἿ 
ἀπιοτζέοθοιλ Ἰϑουΐδ ἔυΐδ56, αὐυδπι ΄π ἸὈξογίοσθ. μεχία οαδεαγοτίθν 
(δαιϑειῖ σηΐμπι δρθ8 οαν ἰαίε8) ραγίξπι ν. 8. Ὠ51} ἃ ΦΌΒ ἀϊβετὶθ 
ἀϊοιληρκοίτωτ. Ῥχαδίξιεα ἵπ ριίοσᾳ φαδτῖθ ν. 9. ἀϊβεκιὶ δρυὰ 
πὸ. Ἰερίτας «καὶ ἐξεῖλὲ αὐτὸ (80. τὸ μέλε) ἐκ τοῦ στόματορ τοῦ 
λέοντος, υὐλ- νϑιρίβ ἐκ τ. σε. 811) αυϊάδπι ἰπ τοχῖυ Βοδ 
«οδροηάαξ, δδῖϊβ δυΐθω δχΣ ἐἐβίδπι ἀρραγεῖ, ρὶ υσίυτι οἱ πὶ ἰ8ς 
τογργθῖυμι ἂς ᾿δΔο τὸ ἔυΐ8ε6 φδηἄθηι βαηϊδηϊτίδαι. - 51 ἐπ}. 
»Ῥιλ. ἰρφιῖ. ἃ θαι. ΧΙ͂Υ, ι5. 1.6 σογπιοηδ στόμα ΙερίταΣ δρυὰ 
Ἑμωνὶρ. Θνεερὶ. 883. - Ἀὃπι, αὐδρρ. Ῥδ. 1 ΧΧΊΤ, 7... 12: ρτὸ 
στόματος 5ϊη6 ἄνθΡ10 Ἰεροπάσθπηι εβὲ στέατος. - "Ὁ, 4:αάίω 
ὅγπιπι. 880. τῆδτρ. οοἄ. 108, Τούπιθε. Ν πηι. ΧΧΧΊ, 8. σεῦ 
ματι. ϑεἀὰ ἐπ οναϊι Βῖο ῥομφαίας δυῖ μαχαίρας. - ἔην, πιῶη. 

᾿ΤΑοοά. κι ϑ8ιι. ΧΥ͂ΙΙ, 37). [τά ξοτίαβδα ἐγάπβιῖ, 4υΐα ἰᾳ 
δηςοοοἀδητθα8 πιθηῖῖο ἔδοία ὁταξ σοινίοϊογυη, φαΐδυδ Ῥΐ- 
λιδῖδευβ ργοβοίδογαε δοίη 1) ὲ νἱνὶ. - ἢ, πιαπιδ, [υἀ, ΧΙΥ͂, 

Τάθοτο νουξοσυηῖ, - ὃ, οογ, ἴοδ. ΧΧΙΧ » 13. στόμα δὲ 
ἰχῆρας μὲ ηὐλόγησεν, ο5 δυῖεπι ν᾽ ἄθδα πιὸ δοαπεάϊχίε: Ἐδ] ἰπ 
επί οῦτ, Ἰθρίϊτυσς: δον νἑάμας οαπορο ζαοίεδαπι. ϑϑϑευτι 
Διθδτῖὰβ ὀχρτοδδασθῃε. Νίδηι 4υΐ δηΐπιυπι δ] οαΐυ5 ΧὨ ] γαῖ, 
ἦθ οἸδοῖε, ὸἴ δἸίδσ ρτο 6δο ϑομαᾶ γοῖϑ ἔδοϊΐαϊ, 8. θιπι δοηεάϊεαῖ, 
- "Ἴν Νοιίθα ρτορείαπι υσδῖ5 “οπιρλὲς ἀϊοῖαε. Ἠοδ. ΙΧ, 
.6. ἐκ στόματος. Ἰιερὶι π55. γῖ΄46 δὰ ἢ. 1,  ήοηαμοοπέμπι. - 
ρῶν, λαδίέαομίαπι, Ῥτον. ΧΧΙ, 20. Σίρολονγις ῬΓοί, 6 Κἴ4γ9. 
᾿σΟ. γν. τ89. ᾿πτοτρτοθιι ουθρίοαθδξων τορεγίββ π8}, δαὶ Ἔν 
ταδί διαβεῖ οοδεουΐαβ μετ. Π122 σϑδίϊτυλε δωμαϊορ. “Ἰῦ, 



οῖογ. «““φεεὶδ. ἴετθηι. ΧΧΤΙ, ο8. στόμα: Ἰπῖεν πίτλμιαθς νϑοϑ 
ἈΌ]1ὰ σοτβὺβ 6ϑὲ οοπνδιϊθηϊδ, ΝΌΠι ξοτῖδθβα ὅυτπι Ογαδίο 
ἰερεβάστα εἴ σώμα, τὲ Βοῦτ, ΣΝ ΘΧρτυδδβουῖοῦ Δα σκεῦος, 
υοὰ ἀρὰ 72πρ. Ἰαρίτυν ἢ οεαεγἰοἐπέμα ( δρενέ. Εἰολίονη, 

ΟἾΙΤΟΡ. 241.) οοπέϊοῖξ Ἰοροπάυπι ξύσμα, δαΐ τόρνευμα, φιιὲδο 
χιλίας, ναπιοηέιεπε, ϑδοπιδγεϑ ἸδρουΘ ταᾶνϊῖ πήνημα δῖ δια- 
πόνημα- --, Ξ εἴ σοῃδίτ, 5, Οεη. ΧΧΙ͂Υ, 57. ἐρωτήσομεν τὸ 
στόμα αὐτῆς.» ἰηιοιτοραθπιυ5 ἔρδαπι. Ἐχοά. ΤΥ, 16, αὐτὸς 
ἔσταε σου σεόμα, 1116 τὶς ο5 ἴχσαπι, ἢ. 6. 116 ταπα]πμδηι ῥτος 
Ῥβοῖα τὰι8 οτἱἕ, ρὸν αυεπι, υἱ ἐξο Ῥὸὲ Ῥιορβοῖδβ Ἰοᾷᾳυοτσ, 
Ἰοφυοεῖβ, οἵ νοϊπηΐϊαῖδαι πιδᾶπὶ, [δὶ χη! οϑῖδῖδπι, ρόορυ]ο 
ραϊοξαδοῖθϑ. Οοπῆ, ποῖαϊα διιρσὰ ἱπ ν. προφήτης; οἷ ἴογζδη). 
Υ, 19. υϑίὶ Τλουιΐπυβ δὰ [ετγοπιΐδηι: οἷς τὸ στόμα κμοὺ ἔσῃ. 

Ἀὰ φύυθπι Ἰοοῦπι Κ  οέοΥ, ἰὰ Οαέσηια Οἠὲέδίεγίξ : στόμα δὲ γίγνεται 
Θιοῦ πᾶς ὦ τοὺς λόγους αὐτοῦ ἀπαγγέλλων. Οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ, 
φησὶν, οὗ λαλοῦντες, αλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τὸ λαλοῦν ἐν 
ὑμῖν. Οομξ, οἐἐ Ηοβ. Υ[Ί, δ. ϑίπ]τῖον ρΡοοῖδο σϑη απ στό- 
ατα Μουσῶν ἀϊοεθαηπίυτ, 815 δηΐμπι 7αεοογέέμδ 7ώγἰί. δ΄, ν. 
),. ΗΠ οισᾶν καπυρὸν στύμα, Ῥωδαγμπι ζασιρναδμεπι ο6., 86 ἱρϑυπι 

πυπουρβαῖ. ΕἘἘὲΠλπ Ποπιόγμδ Χαλλιόπας γλυκερὸν στόμα, Οαἰῥέορεϑ 
ἄμῖος οδ, δυᾶϊι οοσλο Ζ{Παγί. γ, ν. δ. Ἐπ Ῥίπααγες ἤζου- 
σάων ἱερὸν στόμα δα]υϊαῖυν ““πείραίγο ἴῃ ΑἭἸπελοὶ, Ἐρέρν. 1, 
66. Ῥ.- 14. ἸΝΙίταμ οἵ 11}} τὰ πάντα ἐκ ἸΠουσών, πὶ Ιοαυϊ- 

ἴον Φ μδέαϊλέιδ αἃ 1], α΄, Ρ. 8., σορῃοϑοοτθ, δὲ Νυδβδ6 Ρδγ 11105 
Ἰοφυῖ ογεάδραπίυσ. Οοηξ, :αέοη. 7οη. ν. 58θ4ά. πᾶς ἔτεᾳυδη- 
ἴε5 πε Θχοσά 8 σατηιΐπυπι ροδίαχυι δὰ ΝΝΊι.8ὰ8 ΔΡΟΒίσορ 89, 
Ὠϊχοδ, 4188 οΟἸευγαη 88 δ: ὲ δαπιδαεσδηξ, δ] οαυοσθηΐυσ. {π|0 
σοο οἴξδη; ροθῖδο Ὀχορλεέαα Πωδαγεπι ἀιοῖϊ φὰπε. Ὑ᾽ά6 20-» 
ἰαῖα δυρτα ἴῃ γν. προφήτης. Νυπι. ΧΙ, 8. στόμα κατὰ στόμα 
λαλήσω αὐτῷ, ογ78 ἀα οδ, Ὦ. 6. οογάπι, ἰἸοφυατν 1111. Οοπῇ, 4 08. 
ν. 12. εἴ ὅ ΙΟΘἈ΄ ν. τά. Νυπι. ΧΥ͂Ι, 80. ἀνοίξασα η γῆ τὸ στήμα 
αὐτῆς, ϑροτίδηϑβ ἔθτγα 08 δι υπι, ἢ, 6, ἔόγγα οδλίδοοδαί. ιὰὸ 
εἰ Νυπ. ΧΧΥΙ, το. Ὅσαι, ΧΙ, δ. εἴ οοπξ, Αροο. ΧΙ], 16. 
Νυπι. ΧΧΤΙ, 98. ἤνοιξεν ὃ Θεὸς τὸ στόμα τῆς ὄνου, δρετίεραῖ ᾿ 
Ὅξδαδ ο5 δϑίηδθ, ἢ. 6. ζαοωζέαξαπε ἰοσμοπαϊὲ οἱ ἀἄδα έ. Οοπῖ. 
1,.πὸ. 1.) θά. εἰ Κονδεϊέ Τλὶϊοὶ, 8, Ῥ. ΤΙ. ο. 57. Ρ. 262. 108. 
ΥὙΠ|Ι, 24. ἔπεσον πάντες ἐν στόματι ῥομφαίας. οεοἰάδταπ!ε οπι- 
τοδ Οτ6, ἢ. 6. σοΐδ, ρἰδαϊ!, γι46 δὲ [ο5. Χ, 48. 29. ὅ7. 39. 
Ἰυά, 1, 8. “5. “41. Ὅσους. ΧΙΠΙ, 15. οἱ οοπέοσ ποϊδῖα 1π ν- 
προσβόλωσις, εἰ 8ϊῖ.. ΧΧΥ͂ΠΙΙΙ, 18. Τ.0ο. ΧΧΙ, 24. εἴ δα ἢ. 1. 
οζἥωπι Ρ. γάδ. Ἠεῦτε. ΧΤ, 54. οἰ δὰ Β..}. Ζοζβωπι Ρ. γθ, 
διοιῖξ νοχὸ Ηδργδοὶ εἴ ἰυχία 1105 Οτδθοὶ [πεῖ στόμα ῥομ- 
φαίας ξίφους, μαχαίρας, αοὲεπι 8. θανπὶ ραγέοης ρἐααϊὲ ἀρ 6]- 
απ, φμᾶθ ἐἑαπημαᾶπι 08. ᾿ἀϑηνέησα οοηδπιέέ (οοπῆ, ἃ ὅ8πι. 
ΧΥΤΙ͂Ι, 8. 6ρ. ΧΙ, 25.), 1ἴὰ Τοπιθρσ 6110 μέγα στόμα ττῖ-- " 
Ἰμυῖε, φυοᾶ οπιηΐα σοπδυπιβὶ 4υδϑὶ εἴ ἀσνοτοῖ, Υἱάς []. κ΄, 
τ. ὃ. ὕπάο Ηογολίμο: πολέμου στόμα, τὸ ἀγαλωτικὸν καὶ 

λ 



δ΄ Ν ᾿ ΣΤΟΜΑ 

φϑαρτικὸν τοῦ πολέμου. Ἰᾶεπι: στόμα; τὸ κατεργαστικώτατον 
μέρος τοῦ πολέμου. Οοπξ. ϑδεδεγὲ ποῖ. λὰ Ζοϊϊμο, 110. 11. ο. 4. 
. 204. οἱ ΞιωδεαιδέξΊοοα ἰπ Ἡοπιεν. Κιῤλπίο ᾿θὶ4, Δ] ραῖα, 1052’ 
κ 1δὃ. χυλίσατε λίϑους μεγάλους ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ σπηλαίου, 
αἀνοϊνίτο Ἰαρίἀε5 σταπάεβ δὰ οβ, ἢ. 6. ἑπέγοξέιεντε, Βρθιμοδθ, 
Ἰυά. ΧΙ, 35. ἤνοιξα τὸ στόμα μου περὶ σοῦ πρὸς κύριον, ἀρεταὶ 5 
Σβδῦπὶ ἀὁ ἴα δὲ Πυοπιΐηυπι, Ὦ. 6. ργοπιΐδὲ αἰχμξα!, οδεϊγὶπα 
γπ6 νοίο. Ὑιᾶο Κονειϊὰ Ῥλεϊοῖ, δ, Ῥι 11. ο. 587. Ρ. 465. 1 58π:- 
ἼΙ, τ. ἐπλατύνθϑη ἐπ᾿ ἐχϑρούς μου τὸ στόμα μοῦ, αἰἰαέαίεπι εδέ 
Ὁ8 τηθ ΠζΟπῖτα Βοδβῖθβ πιθο8, ἢ. δ, }οδβδιπιὶ τι παθῥησεά- 
ξεεν, εἰ ζίδοτο ἰοφιιῖξ. Οὐοτι, Κζογεέξωπι 1, ο. Ῥ- 264. 2 θαι. 
ΧΠΙ, 52. ἐπὶ στόματος ᾿αβεσσαλὼμ ἣν κείμενος. αὖ οἵδ “41δ. 
ϑοϊοπιΐ ρεπαοδαι, Ἰῖὰ ΜΒ οίζμδ: βεα τπι8]6. δἱ χυϊά νἱάδο. Νδιἤ 
κεῖσϑαε ἐπὶ τοῦ στόματός τινος δὰ ἱπιϊζαϊ!ο δηλ ἔοτγμτϊαθ 
Βδργθθᾶθ: ἥκΝ ὦ γ6] Ὁ πὴ Δ2105 8 Ὁ, 4086 διά οὴϊ ]6Ρ1- 
ἴων, ἐδ νε] 2α ἀϊοϊξογ, ὧδ 4φμὸ αἰέψμὲθ δαθρέμδ αἰϊφμία αὲκὲξ,; 
ψεὶ: εδ 4μοὸ δὲ σοπέγα χμόπὶ αἰξᾳιὲθ δαορέις αἰέφμωξα ἀδοίαγα-« 
ΨΙΣ αο Ῥγοίξδεοιδ εδὲ, δὲν ῥοηπὲΐ 8. τπαϊὲ. Ἡϊηο νοῖρὰ ΓΧΧ 
αυοδᾶ 5δοηδβιπὶ 118 Θχρ]σαπνάα δα: Αὐβοϊοπι δηΐπὶ Αιθποι 
πδσσῖα 80 ἱπἴεγίζιηι Σιτοϊ τα πο ᾿πῖδγροβιῖο πϊπδῖιβ ἔυοταῖ, 
ὅπάσς ἂὉ 111ο ἀΐα, 40οὸ ΤΒδπιᾶγεπι δοζόγαπι βιιᾶπι νἰτ ἀνογαῖο 
Θ᾽Ίο 4ιοαθ Σα6676 8. ροδέξμπι 6656 ἐπ᾿ σογαΐδ 8. απέπιο αἰϊοιΐιεα 
δά ἀϊοϊτον, οὠΐμδ αἰξηιοὶθ 8ΟΠΙΡΕΙ τπέπιο}" ὁ8ὲ., 861) φιοαὶ 86π|- 
ῬῈΡ αἰλοιμέμα πιοπέξ οὔνεγδαίεγ. Ἰθπάδ β'πηϊ δρρατθῖ, ἴοσο 
κείμενος 2 ϑᾶται. 1, ο. τασῖΐτι8 ἔογίδβ86 Ἰερὶ κείμενον. ι Β6Ρ. 
ΧΧΤΙ, 15. πάντες οἱ προφῆται ἐν ἑνὲ στόματο λαλοῦσε καλὰ, 
ΟἸλΏ 65 ΡΓΟΡΒδῖΔ6 ὑπὸ οἵθ ρῥταδάϊουως θοθᾶ. ὙΊ΄46 οἵ 2 Ῥασ. 
ἌΧΥΙΠ, 12. δῖ. απ. ἐγ. ρμθγ. . 21. οἱ τρεῖς αἷς ἐξ ἑνὸς στό- 
ματος ὕμνουν, ἴτοϑ 1}}} ἰἀῃ 4φυδπι ὯΠῸ ΟΥΟ σαποθαηῖ. ἘΠ Φαέο 
10. 1. 46 16ς. ἀϊκῖτ: μιᾷ φωνῇ καὶ ἐξ ἑνὸς στόματος. Ἐπ 

᾿ς ν γίδίορά. Ἐφιϊΐέ, ν. 667. οἱ δ᾽ ἐξ ἑνὸς στόματος ἅπαντες 
ἀνέκραγον. αὖλόλ:δολοἐϊαϑέος ἐξ ἑνὸς στόματος ἱπιεύρτεϊαϊοξ 
Ὁμοθυμαδὸν, καὶ μιᾷ φωνῇ. Οοηξ. Ἀοπι. ΧΥ͂, 6. εἰ Ξγαδηιὲὶ 
«ἀαρ. Ομ, 1. Οεηέ. 111. ὰ. 17. Ρ. 2οδὅ. δϑοδονὶ ποῖ. δᾶ 
ὩῬοίδμο. 110. ΤΊ. ο. ά. Ρ.- 206. δὲ 2 οδοὶ Αἀἄνετε. ϑ8αον. 110. Χ, 
Ο. 2. Ὁ. δ98.  Ἀερ. Χ, 22. ἐπλήσθη ὃ οἶκος τοῦ Βααλ, στόμα 
εἷς στόμα, ἱπιρ]εθαῖυνς ἄοχητβ Βδὰ] ογδ αὐ οδ, Ἦ. 6. αὖ μπᾶ 
ἐαπέγοπιϊέαίθ σα αἰδόγαπι. ὙὙιάς οὲ 2 Β6ρ. ΧΧῚ, τ6. Ῥα. 
ΤΙ ΧΧΥΙΠ, 2. ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μον, ῥγοίεγαπε 
Ῥαταροῖδβ Αἀάε ὅγπιπι.  Ἀδερ. ΧΧῚ, 16. ὍἘΒ1 στόμα ε5ῖ ογἕο 
οίωπι. ΜιὰΘ ΒΌΡτα 8. Υ. ἀγγεῖον. “ἴχώ. Ῥ8Ε. ΟΧΧΧΤΙΙ, 2. υδὲ 
σιάμα εβἴ ογαὰ νϑδέϊπιεηέξ, 5. Ππιδγία, ἴ. ᾳ. ὧα δρυὰ τε]ϊηαῆοα 
Ἰητδυργοῖθβ -- [338: [93 ομαὶἁ, ὍὭδη. Ί, .γ. ἐπὶ τὸ στόμα 
τοῦ λάχκου, δᾳρος ἀρογέμγαπι ἔονεδο. Ὦδη. Ί, 25. ἐνέφραξε 
τὰ σιόματα τῶν λεύντων, ΟΡίυταρθαῖ οτὰ νὸὶ ἤδιοσα 160-- 
πυπι, Οοπῖ, Ηςῦτ. ΧΙ, 55, - "0558, δεπιΐπαο αοὲδ6. “741. 
ῬΞ. ΟΧΙ͂Σ, Θ. στόματα, ἀοἕδδ, -- [3328 Ρ]υτ, }αοίοφ. ἸΝΕΆοΩ. 

"- 
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ΤΙ, τι. στρὸς στόμα πηγῆς τῶν συκῶν, δὰ οἐ γοὶ ἑπἑδέαηι ξοπεῖο 
βοῦυπι. Φἴδογοΐ. κατὰ στόμα (δἷο διΐαι Βοπμ6 δαίπιαδίμδ Ἰαρὶξ 
το ακασεόμα), κατὰ τὴν ἀρχὴν μεναφορικῶς. Ῥτον. ΧΥ͂, 15... 
στύμα δὲ ἀσεβῶν γνωσέταν κακα. -- ΠᾺῪ, δρίὶνίίωσ. Ῥε. ΧΧΧΙ͂, 
4. 41. ΟΟ86]. ΥἹ1, 10. ἐπὶ στόματι. ϑεπισγιι8 ἴῃ Ἐρ. Ογέξ, 
δὰ Β. 1. σοητοΙ᾽ Ἰορεμάμωι ἐν πνεύματι. ϑεὰ ποπ ορτβ 6βῖ. 
Νιῆῶι στ μα Ἀ. ]. ποῖδὲ ἑα, φμοα ογ6 ῥγοξεγέι", απδτι πῃ οἴϊοι 
πθπὶ τι ο4 6 ΠΡ ὨάΡότα 51. ῥοῖοβὶ. ὅγιηπυ. Ῥε. ΧΧΧΙ, 2. 
Ἐχ 8}1:18 Ἰοοἱβ 1ἴἴὰ γοσεῖδ, ὩΝδῚ δδάδη δϑεςοπεῖα Ἰορίτοξ, ν. οΟ. 
Ῥε. ΟΧΧΧΎΥΊΙΗ, ὅ. 168.1.1Π|,9. Ηἰς φυσι ϑεηνέδίιεθ ἴϑηλθσα 
φομξθοῖς ῥτὸ στόματος ἰοφοπάσηι 6686 πνεύματος. - ἔπ, 
Ῥγοραρο. ἩἨδῦγι }»"»:. Οδῃι, ΤΥ͂, τϑ. ἐκ σεόματός σον, ἈεΡτι 
Ἐπὴν ργοραρίηθαο ἐμαθ. 80. ὦ γῖὸ Ῥασιίίουϊα μβαρυΐϊε: Ἴτὺ 
γεῖο 4.85] διρηϊβοατοε πατεἑαέιά, γ6] 05 ξιῤδεπιν. ἃ "ἢ, όπως 
πιαχδέω. Μίάο δὰ Β. 1. ΑἹοηέξαιμσοπέμπι. - ἸΠΒὼ, ἠαδέιωπε 
ἱπο. αν. 11,16. Ζαδέία Ῥτο ογὰ βιιιὲ 8118 ποξῶπι 6βῖ, .- 
Ὡϑῦ, γπγδέαχ, Τρον. ΧΊΠ, 45. Ἐποοῖ. ΧΧΙΝ, 22. Ῥγδοίθσεα 
Ἰεγίτας 1ο». ΧΙ, 26, δῖ νοῦρῖβ τὸν γενόμενον. ἐν στόματι, 
ποὰ 50. ΡεΣ πὶ οΣ6 β00 ρα Σιον δέαιι, 1} σοδρομάος 

ἦπ εχξ Βορταίοο. δένδο: ἵν 56. μὴ ὑποκριϑῆς ἐν στόμασιν 
ἀνθρώπων. ΚΖ μἶρ. π ζμογὲς ἀγροογίέα ἐπ σοπορδοῦι δοτηΐπηπις:, 

, πὶ ἐν στόμασι. ποῖαξ οογᾶπι, αρμᾷ, Μίδα δὰ Ἐ. 1]. ϑγγεπιε 
Ἰηπϊοτάυμα στόμα ῬΙΘοπαδίοσ Ῥοπίξατρ γ. ο. ϑῖν. ΧΙΠ, 50. ες 
ΧΧ, 20. δ8:.. ΧΧΥ͂ΠΙ͂Ι, 25, σεόμα ἐἐξ ἃ, 4. λόγος, δόκπιο. ϑὲξς 
ΧΕΥ͂, Χ. στόματι. Ῥεῖσ. “ογδο δὰ ογὰ δ. 10. ΧΧΤΥ͂, 2. ἀπὰ 
σνύματος ϑεοῦ, νοἰωπέαέο εἰ εὐῥοαοίοοέπια.: : 

ΣΤΟΜΑ͂ ΚΟΡΗ͂Σ, 586 νἱγρίπέδ. γ09Ὲ8, ἸΟΙαΘα. ΡτῸς 
Ῥτῆθσ. σοη. Τ|, 11. 660. (ὐσὲδέ,. Τπ παϑπὶθ Βαραΐ886 νἱάοίυς 
45 δὲ "51 δὺϊ δἰ πη ἢ}}18 δου ἀϊο ΘΟ ἸΏΘΙΒ. ᾿ 

-- 

ΤῸ" ᾿ΒΞΈΖΘΟΝΝ ἜΚ ΤΟΥ ΣΤΟ'ΜΑ͂ΤΟΣ, φωρά εμγα», 
εἰξδγ" δὲς οὔὐϑὶ Ἂ2Δ, ψϑρδμπι. ἃ ϑδπι. 1, )ὅ, 

ΣΤΟΜΤΙΖΟΖΙ͂ΑΙ,. νὸν ῬΙΒ. φογῦδο, ἴαπιδο. “ἴχψμ. ἸΟΒ2 
ΧΧΧΙΧ, 50. ἐστομεσμένοε; 4πδπι νοδεπι δοπέζ. Ἀ6 νοτῖθτθ 
ᾳυῤάθαι διιδὰ8 681. Βέολϊμδο στομίζομαι τ᾿τανπιφῖ!}! 1: ορσ ἀοοὶρίο, 
41:86 ποῖϊο, 8ὲ δε Ἰοαθποπάΐ. Θϑπιρεοβατί. ροϑϑοὲ, Ῥθη6 οὐπ» 
“σοπέποξ Ρ0}}}5 ἀνία, ἀΡδ. παισὶ πιθπῖα ἃ ραχϑεξλδυδ ἴῃ. Ο8 

. Δηροταπίαν, Θυϊὰ ε[ Ἰοραῖητ ἐστεμμισμένον ξ΄᾽ ΒοΟ δδηδα: ΟΥϑ 
ῬΟΠοΥτσα εἶδ ὁδηροΐηα 4τ|881 δι} ρῖο ΟὈἸα δο ξυοεία Βυχ. 
Οὐουπβειααῖας ἢδθοὸ οοχιίϊθοίωτα νοιδίομο ΤἸΧΧ, αυϊ Βαρεῃξ 
φύρονται ἐν ἀἵματο; ΦΟΠΘΡΟΥ ΩΓ ϑαπρυΐηδῳ ΟΌϊ δϑιϑυχα 
ἀχριδδβοτωμῖ, . - . 

ΣΤΟΜΟΧΗΡΙ'“, Ἠδλο νοοϑϑ Ταϊπιμα δολαδῦ. ἔοϊ. ὃ, 
2. τοδίδϊυν “΄πιωΐαπι τε ἀϊ ἀ1886 υ55. "3, αἰοπιδδ απὲπιὶ, Ὦ. 6. 
οἰασέογέοζα, ἀπὲ Ῥοϊέυφ ἀπεμέσέιπι, φυλακεήρεον. 165. 1Π|,20.. 
γιάο Ζὲρλιζοοιὲ Αρρεπά: αὐ Μον. Ταϊπὸ. ἴκ τ δὰ Θ0- 

Ἰοχεεῖς, δάδυο αᾳιδοτίτος.. 
τ ιἢ, Ρ. 281. Οὐυϊά. διΐοηλ “Φ4ὲδα. μος σοοθις. 11 ]δαι. ἱπίθλσ, 

; 
᾿ 

, 

4, 

᾿ 

ΡΈΞΞΕΞΕΟ, ἘΕΕΑΣΨΒΝΗΝ ΛΒ 
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: ΣΤΟΜΩΜΙΑ͂, αοίεα ζεγγὶ ἔπάμγαίάα, ἔενγμπι ᾳοὶδ ἃ, 
ἐλαΐγδο ἐσπιρεναέμπι δὲ τοδογαίωπι (146 ῬἮμηπ. ΧΧΧΙΥ͂, χά.), 
αοἰαίε. δὶς. ΧΧΧΙ, 80. Οομξ. Ζοέϊωο. Οποπι. 110. Ψ1]1. ο. δέ. 
Ρ. γθά. εἰ 1.10. Χ. ὁ. 49. Ρ. 1576. δὲ δέερλώπεπι βγεαπέ. γος 
“ακεδαΐμων. 

ΣΤΌΝΟΣ, οἶαπιοτ' ἡκρυηάηδιμε Υωρέέωδ, Κγοπιίέμδ. Ἡχκοαῖς 
ἑάδην. ἴον. 1Ψ], 10. στόνος λέοντος, 7) επιΐέιϑ (ἰυχίὰ Ἡβοποηγπ 
ψετβομθτι) νοὶ γμβέέιδ ἰδοπΐδ. δῖ ϑιαῖπι Ῥτὸ σϑένος νε], υὲ 
Οὐοπιράμε ἐφ ηὲς σεένος Ὀδη6 Ἰερεπάυπι οοηδεῖ σα γαῤίμ8 Δυόζορ. 
ἴ ΦΧΧ Ἵπεέ. Ὑ, ΤΥ͂. ο. 4. 6... ἴτὶ Ηρεγοδίο εἰ ες, Ογνμδξ 
2325. βνεπι, σεόνος δχρουϊυε στεναγμός. 'ϑ8ὶ0 οἴ ψογρθθτι στὲν 
ψαζεον ἀ6 γμρέέι μιΥδὲ ἀδαγραῖατ. γιάδ δυρτα ἴῃ δι ν. 

"ΣΤΟΡΓΗ͂, ,) ἀπιογ. ὅ Νίδοο. Υ͂, 532. ἡ τῆς συντρος ας 
στοργὴ, ἅπιοτ, 4π0 αἰΐφιθαι οὗ. οοπλμαποπι ϑἠμοδιίοι οπα 
Δα ρ]εοτίπνατ. Πδογοῖ. στοργὴ, φιλία, ἀγαπη. τρις Οἰοδος 
σεοργή, ααγεοίίο. 
“ ΣΤΌΧΙ ΖΟΜΑ) φυτορτῖο ποῖαϊ δοάϊέπιο, δὲ γϑοία «αὧ 
δοοριην ἐδηαΐο, τροιϑρμόγίοο : ἑπέσμαδο δὲ ἐπέθηξέθϑέπιο ἀδρέοξο, 
διέ [αοἱέ ϑαρέεαγέμδ, ἄμεπι ἐπ δοοριπι ἑαομέαεμν. Ἰ)εϊπἀθ 6κ- 
»ίογο, οοπέϊοίο, οοπὲέεοέμγαπι ζαοίο, ἰξ. οανέο, ετῖαπὶ πιΐδσ-- 
γεογ. 13. Ἡ ΡΒ. ἃ 112, ῥγαξρατγο. 1)θαι. ΧΊΙΧ, 5. στόχασαι σὺ 
τὴν ὁδὸν, Φαρίογα ἴὰ νίδῃ. 840. ΧΙΙΠ, 9. σεοχάσασϑαι τὸν 
αἰῶνα, πιιρπαΐτεπι ἐχρῥογαγθ, ϑδεὰ ρεπδέγαγθ πέμπε διέ 

᾿γπμπαϊ, Ουϊὰ στοχαζεσϑαν 51:. ΙΧ, 19. (δὲ Ἰδρίεαν σεόχασαϑ 
τοὺς πλησίον) δἱραϊβοει, ἀϊδοϑηῖίαπι ἰπίογργοῖεβ ἴδ νοῖθτεβ, 
Ὅδπὶ τοοθηϊῖογθθ. Κμίραέμδ Ῥὸν δανθγδ ᾿πιργρτοίδίωδ οδῖ, 
[Σὶ νογίυπῖ: σοπέδοέμγαπι ζασέέο αἷς Ῥγοχιπεΐξδ ν 4ῖ8 στοχαξε- 

σϑαι 4ποα4ας ποῖδί οοἷογα δὲ πιμέμϑ δίμδ οὐδοῦψαγθ, φιδηρ 
δοῖοτ' ἐπδέξέμιδες, πάοαῦδ οοηπϊίεδοέαγε ἐἐ οοπὲοθοέμγαπι αἷδ αἶξ- 

4μο άοονο, ΜΙΆ γετιεπάππι νἱάετυτ: φαπέμπι ροέθθ, πηιΐδο- 

Φ6 7,9 αἰέογπι, ἢ. 6. ορέέμδαγε ἐΐδ. ϑγγμδ 1δὶ: 1. ορἑξωέαέτεν 

τοί. Αἴγαδε: ορεπε ἐμέ. 4 Νίαοο. ΧΙΥ͂, 8, τῶν ἰδίων πολιτῶν 
στοχαζόμενος, Ῥτορτίοτυμι οἰνέυχι πιΐδογέμθ. Αρυὰ Ζαδοαγθηπῳ 
Ὁοηπϑέαγιἐέτμεπε Ἰορίτωτ, 'ηφαρά στοχαζομαι δἰρεϊβοοῖ φείδομαι» 
ἀκριβολογοῦμαι; ἐλεῶ. Ἑδασδ δἰρηιϊβολιομό νετρύτη αἀτοχαάζο-. 

᾿ς μαι οἰΐδηι ροδἰϊιπι 6586 νἸάρζυτ Ογασνίο ποῖ. δὰ Ζιοέαπὲ 80- 
᾿ἐοσοῖσέ, ῬᾺ γάγ. Ὡδὶ στοχαζύμενος Ἰρεῖ τεἀάϊτυν ραγσέπε, νοῖ 
πιΐδεγέμδ, Ὑ6] οοπαιίθπδ, ὧἴ νοτιῖς Τηῖθυργθβ 310. ρογολ. 
στοχάζεται » οἴεζται, κατασχοπεῖ» βάλλει. 

ΣΤΟΧΑ͂Σ ΤΗ͂ Σ; εορμίδοξοῦ, φιρὲ δ. σοπέσοέενα αἰἐᾳιέα 
εοἰϊίρίε, Ῥτορτί: φιὲ δόπδ οοἰδπιαξ, εἰ γδοέα αὐ Δοορίεπι ἐθ;-ι 
αἶέ. τΤΔῸ Ὁ Ῥατῖ. νϊπαν Ὰ ἀἰνίπαέον. 1ε85., 1Π|, 4. 

ΣΤΡΑΓΓΙΑΖΔ' 94 ἐογέμοδια6 ποοσΐμθ, πόα ἐπι γἐοασέξεα, ἐδγω- 
ἀἰοιέα, 7ωπίς, ἴτ, ἤγαμε, ἀοίμια. Ἄλλες, ζαϑοΐα. 168. 1001Π, 6. 
διάλυε σεραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων , δ0|γ6 ποαῖος ἐογέεε9- 
402 Ὑἱοϊδηίδευπι σοπιπνηΑἰο πὶ, ἀὺϊ Ῥοίῖαδ: «οὖρα νἑησωΐᾳ, 
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ἀΐέοα ἐπόμρία οοππέγέπρμμ. Ὑιὰθ οἱ Αταος. ἸΧ, 6. δὲ οου- 
ἔεν ποϊαῖα δἀ ἢι.]. 1ῃ ν. ἐπαγγελία. 7.ες. Ομ ὲ ,Μ,Μ5. Βγεπι. 
φιραγγαλεὰς, πλοκὰς, διασεροᾳ ἐς δνσδιαλύτους. Ηἰοογοῖ. στραγ-- 
γαλιαὶ καὶ στραγγαλίδες (18 Ὀδη6 ϑορέπρίμε Ρτο στραγγαλίδαι), 
δυστροφαὲ. διαστροφαὶ, παγέδες » ἢ πλοκαί. ϑιξάαε: σεραγγα.- 
λίδες, κὰ δύσλυτα ἅμματα. Φερεκράτης «Αὐτομόλοις" 'Ὑμεῖς γὰρ 
φεὶ σεραγγαλίδας ἐσφίγγετε. - ὉΔΟΣΕΣ Ρ]υτ, ἐογέμοοα. Ῥδ. 
ΟΧΧΊΝ, 56. τοὺς δὲ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς ἀπάξει, ἂρ. 
οἰ πδηῖδβ δυΐῖσηι δά ἡγαμαθες αθάϊτςοι, ΥὙἱμἱά6 δὰ ἢ. ). ϑαξλέωπι: 
Ῥλανογέπιδ: στραγγαλιὰς, διαπλοκὰς διεσεραμμέκας, δολεότηταρ. 
δῖο ϑηΐχη δῖπα ἀϊδιϊποϊῖίοηθ βου θθπά αι ὩΟΠΏ0}}18 νἀ ϑῖιγ ὑτῸ 
διαπλοπεςς.» διεσεραμμένας. 864 ᾳφυοπηοᾶο Βῖο Ἰοουβ διιδηᾶδη- 
ἀνε 511, ορίτπιο δρρᾶτοῖ 6 Ζοπατὰ, αὶ ο. 167}. Ββαδϑῖ: Σεραγοε 
γαλιὰς, ὃ μὲν ᾿Ακύλας διαπλοκας. σκολιότητας δὲ ὁ Σύμμαχος. ὃ 
δὲ Θεοδοεέων διεσεραμμένα ἡρμήνευσεν. δεὰ Ῥδα]ην. 1. 6. στραγ- 
γαλιαὶ διαϊ φτέογδίοθα, ΔΥργεβείοηθθ, ομπΡρ ἐο 4 ιεδημαἶο ἄμέπιον 
φχργίπιδέεγ, αποᾶ βἤρυταῖθ ἀο 115 ἀἰοϊέων, 4υΐ ἃ ραυροτίβιβ, 
δ6 δάδιιο δΒαροϑηῖ, δχιοσαυθῃῖ. ᾿ 

ΣΤΡΑΓΓΑΜΖΙῚΣ ρῥιοργίδ ποῖδλὲ ποᾶϊοαε ἐπ ζωπα αἰἰὲοϊζοο 
«οἰμέεε (δύσλυτα ἅμματα ἰπῖετρτοῖο δωέάα), φωὲ εὲ ρίμγδ5 εἰπέ, 
φὲ ογαδππα αὖ ἐπνέσαπε αἰ είμπσέξ, φίοδιώογιεπι Ἔρορὲθπι γα 68-- 
γεπί. Ἡϊπο: σαξοημα, πιοριέδα, ἐογηωσε. ὩΣ, πιγγοέδαοία ς 
8111 τοοῖξῃβ Σπαμγόας ἸΏ ΘΙ] Θραμδ, 80}, ὁχ "παγραγὲξἐα 81:1}}» 
τατα ἐπδῖατ μεσ δὲ ροϊ]υοΐϊάϊε. 42, Τυά. 11, 26. στραγγαλέ- 
ϑων. διγαίεὶσ ἴὰ ῬΔοφηϊεϑές: Οὐδὲ σχοινία, οὐδὲ σεραγχαλίδες 
εἰσὶγ) ἀδᾳυο ἔυππίου! δάδυπε πδαπο ἴοτᾳυδε. 19 Ζολζρμσσηςι 
1}. Χ. ο. 47. βεξην. 1δά, Ρ. 153η4. αυἱ ὁ Ιοοο ἐ11ο οοἸ]]ρὶξ, 
4ποᾶ στραγγαλίδες ἔαοτίπϊ δ᾽ηλ1165 δεσμῷ . νἑποιιῖο. ' 

ΣΤΡΑΙΓΓΑΛΜΩ ΔΗ͂Σ, ἐογεμοξια, ἑπίογεμε, ἱπέγίοαέιο, 
ὩΙΘΙΔΡ. ρέγρεγϑιεβ, αοἰοσμθ. Ὁ, Ρμέγνθγεμδ. Ῥτον. Υ]ΠΠ], 8. 
οὐδὲν ἐν αὐταῖς σκολιὸν, οὐδὲ στραγγαλιώδες ,» ἈΙὨΪ ἴπ 1118 ραῖ- 
ψούδυπι πθάσο ἴοχυοδαπι.." Οράὰ, “42εχ. μαρεῖ σεραγγαλώδερ. 
Ουάεας Ραγἑοίεπδὶς δυαῖδια (ουΐυδ δχοοερῖα ἀοάῖε 2. Ο. 7) αλέε.- 
για ἴῃ “ἑππαί. Ζίέεν, Ἡοἰπιοέ, 7809. Ὗο]. 1. ». 289. δ64υ.}) 6Χ τ 
ἴπηθδῖ σερογγαλῶδες. ..6.5. Ογνεἐ 2Μᾷ|ᾶ4Ο. Βγοπι. στραγγαλιῶδες, ἡ 
διεστραμμένον» σεραγγύλον. ! Σ 

ΣΤΡΑΓΓΑ͂ΔΟΙΩ, εἰναπρμῖο, ργαδοσο. ὝὍΟΡ. 11, 5. 
ἐστραγγαλωμένας, οἐγαπριαέμδ, 868 Ῥοῖϊυδ: ἐπμέθγ[δοέμ8., Ὥδτα 
πη ποι δοϊυῶι οὐγαπριίατγε, 56ἃ οἴλαπι πποτὲο νἱοίσπέα αὔέοατα 
ποῖαι. Οὐοά. “21... νἱτἴοδο6 ἐσεραγαλλημένος. 810 ἀῃοάυθ ἴπ 
Ἐρἑεέοδα Αἀὐτὶοαπὲ δὰ Ογέροποηι Ρ. 221., Ὁδὲ δὰ ἢ. ]. τοδρὶ οἱ» 
ΤΩ, Ῥτὸ ἀστῥαγαλωμένου τεροῃ πάσῃ οσὶξ στραγγαλωμενου- 

ΣΤΡΑΗΓΓΕΥΌΜΑΙ, (ἃ στρὰγξ, φυωδέα) Ῥτορτ. ρμξεαξέπι 
ἐκργέπεο (Οουῖ, ϑολοί, δὰ .4γἱδοίορᾶ. Νωδοδν. εδτν δὲ πιϑῖδαρῃ. 
σοί» ἩΙΟΥΟΥ,, (δδιαδο, δοβηὲδ δεπι. "“Ὑπε, ῬΙΒ. ΘΩΠΟΟΥ,» 
ἑαγτάο. ὅϑγπιπι, ΗδΔΡ, ΤΙ͵ ὅ. - Ὥχηθηη ἩΣΕΒΡ. ομργιοίογ', Ἱπο ΓΟ. 
Ἰαάϊο. ΧΕΧ, δ. σερατεύθητε (Ἰερδιάττ στραγγεύϑητι)., ἕως 



. 
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κλίνη ἡ ἡμέρα, 'πισγατό, πϑητεᾶπτι πο ΐηοεε ἀξο5. Τπ Οοᾶϊεοθ 
ποάδπι 161 δοζίρίῃπι 6556 νἱδείοΓ στραγεύϑητι, αἴσπαο ᾿πἀθ 
ἢ τιν δίπαι στρατεύϑητι. Ἑδγνεῖ σοπϊδοίαταο Ζες. Οὐτίδε 5. 
γεπ ἴῃ 400 6Χ 1110 ῥσοσϊ ἀπρίο 1000 στραγεύϑητε ΘΧροη:- 
ἴων γνωϑρεύυθητε, διάτροψον. ΑἸ165 γψότο οἴίδπι δρπὰ Οεδιππιᾶ- 
εἰςοϑ στερατεύομαε νἱζῖοδε ρῥτο σεραγγεύομαι δοτίρῖαπι οεουττῖξ, 
Ψίάο δωέάκαπι ἴῃ ν. στραγγεύει, οἱ Κὠδείοτὲ ποῖδε δὰ δυαπᾶδπι, 
ϑῖο φυοᾳῦο δραὰ “εογοῤέωπι: σερατεύεσθαι, διατρίβειν) ανῖ 
Ἰερεπάπαι 681 στρογ εν θεν Τάφθηι Ηδεγολέμδ: στραγγεύεται; 
διαιτρέβεε, αὐὶ ϑολγενοίία δὰ Ὦ, 1. οἰῖαι Τοέωνέππει ἴτι ἽΠεπεΐδέ, 
Ῥ-. 557. Ἐδοί]16 δυῖθηιϊ 681 ΠΠοταται 7’ οἱ Τ', δὶ δαρίϊδη οδᾶ- 
ταοίοτο δου δηῖζυν, ρογηιπϊδεῖο, πὸ ἄοουϊε δαίνεαδίμδ ἀα 706- 
γον ἐγαρδείέ. Ρ. 578. Οοπῆ. οἱ Σαϊοξοπαον δὰ ἴπιπιοπέδηιν 
ἘΠ. 11. ο. 15. Ἐοάδηι ποᾶο εξ ρεσοδίῃπι δὲ ἔη᾿ ϑολοίίδε δὰ 
«Ἅν»ἱοϑέορᾶ. 1, γεῖφέγ, γν. 175. Ὧδὲ νεσθηπι χυπεαζειν ἀϊοῖξας οεΐαπι 
οἰ ροίβοατο ἐπικύπτειν δὲ στρατεύειν, ἤτ86 δΔῃα εἴ ὀχρεάϊ[δ 
ὁταπξ, 81 Ἰδροτίπιιδ στραγγεύειν, ἂδ 400 π18ὲ]} δἀπιοπεοῖ ζἥ- 
φίογδ᾽, αἱ ἰδαιθῃ 8]145 νἱπι Βυιΐιδ νΟΥΌΣ δαῖῖς ἱπί ] }]οπῖξ, πὲ 
Δρρϑτοῖ ἐχ 118, αυδα ορϑογσνᾶνϊς δὰ ϑιυωέεί, Τ' Η. Ρ. 45. ΄ὅγπιπι, 
ἯδΡ. 11, 5. Ἰποδεέυαι ἔδιθθη δδὲ, πυπὶ δὲ δὰ ΠΌΠΘΏΠ, δὶ δὰ 
τς στραγγεύσεται 511 τοξετοπάυπ, - ΠΕ ΩΣ, γαηυξδ δα πιξ βΈΓΟ. 
ϑγνωπη, Ῥτον. ΧΥ͂ΠΙ, 9. στραγγευόμενος , φιέῖ δεβτιέα 66. Ἰάεπι 
Ῥιον. ΧΧΙΝ,, 10. στραγγευεαϑαε ἐν ὥρᾳ ϑλίψεως. ζαερατὶ, 
απέπιεπι αὐὲξοοηθ ἔθ ροτθ. οδ]διαϊῖοδο; δὲ 16 ρ1580 νἱάοίαν 
ρηη. Οοηξ, ΖΡολίμοσπε 110. ΤΧ, ο. ὃ. ὁθρει. 1536. Ρ. 1121. 6ἔ 
1239, δεδοἰϊηρίξ Ῥγοδαδ. Ὁ. 201. ᾿ 

ΣΤΡΑΓΓΙ ΖΗ, φεεξαξέπε δαρνέπιο, οδηιιαο, ἃ στρὼγξ, 
δυίία, δἰἰδία. ὨΧΌ, σχργέπιο. Τίονῖς. 1, 15. στραγγιεῖ τὸ αἷμα 
πρὸς τὴν βάσιν τοῦ ϑυσιαστηρίου, 67ωπαδέ ϑικιραΐτιοπι δ ἔπῃ- 
Δαπιεοῖυπι δ] 1ατῖ8, Κμὲρ. ἀδοισνογα Γαοὲοέ. “(4ε. ὅγπιπι, Τἠδού, 
Τυαά. ΥἹ], 58. ἐστράγγεσε, 6πεέέέίαγα ἤδοῖε. Ἐπεῖρ. δεργέεοο νεἰζεγε. 

ΣΤΡΩΑΊΤΕΔΙ ΑΙ, φκογοίέμα, πιῤίεία. ὃν, ἰᾶοπι. Ἐποὰ, 
ΧΙΥ͂, ἅ. 9.17. 1 Ραν. ΧΧΥΠΙῚ,,}. - κῶχ, ἰάδαι. 1 Ῥάσ. ΧΗ, 
14. 4φωι. ἰοῦ. ΥἼΙΙ, 1. οἱ Ώδη. Χ, 1. 560. οοὰ. Ολέο. : 

ΣΤΡΑ ΤΕΥ͂ΧΑ, ἰᾶδτα. “πιὰ, ἐμγπια, ΑἹ, τ 58τι. ΧΧΧ, 
8. οἱ )5. - Ν5Χ. ὅϑγπσιπι. Ῥ8. ΧΙ, ΪΠ, 10. ὶάο εἰ τ Μίαδσο. ΙΧ, 
θά, ἃ Μίεοο. Υ, "4. Σερατευμα πολέμον» στρδεαϊξεέϊο, νοὶ γέ8 

γεατὲς. Ταάϊει. ΧΙ, δ. πρὶ Ἠοϊοΐογηος ἀϊοϊϊας ϑαυμαστὸς ἐν 
στρατεύμασι πολέμου. ϑγγιε εἰτορ] οἰτοτ: ροέεηἐὐδδέπιδ ἐπ δεἐίο. 

ΣΤΡΑΥΒΥΌΜΩΑΩΙ, πιέδεο. τιοποῦσ ἨΐτΒρ. εεποίοῦ,, πρῦτ 
γον. Ἰυὰ. ΧΙΧ, δ. δὲ ἔδιδε μσὸ σερατεύθητι εοτίβεπάσπι 
στραγγεύϑητι. Ὑ᾽ὰ6 εξὈρτα 6. ν. σεραγγεύομαι. Βοπγεγίια ὦ 
Ἰ.. 1. δἰδιαῖι, στρατεύεσϑαι, 46 ρῥτ. νοχ κοὐ ἴατῖς σπῖ, εἰ 50’ 
ἴαῖ: αὐ Ἔχροξελοιαης πιξέέξαγοπι ἀοοϊηρὲ, Βῖο ροτ ταοῖδρβοταα 
Ἐτδηδἔοτι, Ὡξϊ δἷξ Σ. 4. ἐπβδέγεδγ 86 δὲ σοοίπροτα αὐ δέεγ. ϑγηθῖθ. 

Θοιυ. ΧΙΧ, ι6. ἐσερατεύσατο. Ἀεροποπάππι εἰ ἐστραγγέυσατθν 
αιποέαξιε δ. φοππποογ έδιξ ἀεί. οΒεοτγεῖίο ναοὶ 4 0459 
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ἂς Ἰοσο 2 ϑδπι. ΧΥ͂, 28. δὲ γτὸ στρατεύομαν ἴα οοἱ, 7, αἱ. ᾿Α]ώ, 
Ἠαδοῖ αὐλίζομαε, οἴ Οοπιρί. προσδέχομαι. -- θ), αααο, αὐΐπηρο. ὦ 
106]. 11, 2. δὲ τάπιθη 42. ὑτο οὐ στρατευϑήσεται τοοϊίαΒ. οὐ 
προστεϑήσεται. Οοπῇ. Ζγμείμπν Ομασεῖ. Ἐδν. 110. 11. 4α. 58. -- 
ον. 168. ΧΧΙΧ, 7. “47. ἙἘκοά. ΧΧΧΥΤΗ, ὃ. στρατευσαμένων, 
πιξἑέαπιέξεπε, Ὦ. 6. ἀδϑέδινθ νη δὲν γε μ7Π. 

ΣΎΥΎΡΑ'ΤΕΥΣΙΣ, αοἷθδ, οχογοέξιιθ. ΜᾺΝ, ἰάδαι. δγπιπες. 
ῬΟΟῚΤΧ, τ. εἰ ΟΥ̓ΤΤ, 12. Ὧ}1]}06ο ἐν ταῖς στρατεύσεσιν ἀρυὰ 
Τἰεοάονεέϊεπι. ἰὰ Οοπμπδηΐ. δὰ Ὦ. 1, Ρ. χὅδο. ἸορίτυΣ ἐν τοῖς 
σερατεύμασεν. ' Ἔᾳᾳᾳ- ; 

ΣΤΡΑΤΗΓΪΓΈῈ Ὡ, στογοίέμην αἴμοο, ἐπιρθγαίου 86 αἷμς 
σχεγοϊέϊε5 δώπι, δἴϊατη ἴῃ ἀρ ἰσασβαμι: ῥγαοζεοίἑ οὔῇοϊο ἔμηρον, 
Ῥιαοζεοέμδ ϑώγυ. 2 Μίδου. Χ,, 532. «στρατηγοῦντος ἐκεῖ ᾿χαερέου, 
Ριδεοίἀδηϊα 8, ρῥζδθξβοϊο {1118 Οἴδατε: δὶ στρατηγῶν εδβῖ 
πορσοση Οὐὐπιπιαπάσαηξ. 4 Νίαοο. ΧΙΨ, 51. ὅτι ὑπὸ ἀνδρὸς 
ἐσερατήγηταιν ᾳυοᾶ ἃ νῖτο αδέμέξα ρῥγαθνθηέμδθ 6659ὲ; δὶ Βα- 
ὦμοίϊμα: στρατηγεῖν εβὶ οαἰϊὲαδ ἀο νογεμέθ ἤοϑβέθπι οὐγσιέπερθη γ᾿ 
δ΄ ξαΐϊεγο; στρατηγεῖσϑαν ὑπότινος δδῖ αγέδ σοποέξέοᾳμο πιξῥἑέαγὲ 
νὲποὶ αὖ αἰέφιο, αὖ δοφμο ζαζέξ αξᾳιδ φἰμαϊέ, 

ΣΊΤΡΑΤΗ͂ ΓΗΜΑ, εἰγαέαρόπια, αοἶμ8 πιυξἐξέαγὲε. 2 Νίδοο.. 

ΧΙΥ͂, 29. ϑωέάαε: στρατήγημα, σόφισμα» 8τ8,) ἃ ἱπιρετᾶ- 
ἴοΣ ποδῖε8 ἀθοῖριῖ. , 

ΣΤΡΑΤΕΓΙΓ[ Α, ὑγαοξδοέμνα ἠνϊϊεαγὲβ, ργαθέμγα, οἰΐδτι ς 
᾿Ῥογίέία ὀχογοίέμπι ἀμοδηαί. ΜΩΣς, πυλέδέλα. ἃ 66. Τ|, 56. Ζπο. 
2.88. ΧΧ, “ὅ, 

ΣΤΡΑΊΉΓΟΙΣ, ἄμα ὀκογοίξιϑ., ὑΥαοζοοέως πεῤίέξιπον :, 

αἴξεις ῥγαοζφοξμα, ρῥγέποθρδ,. ργαθ865. ἘΣΒΎΣ ΡΙατ. δα γραδ, 

Ῥγαρεέαοες ργονίποέᾳτιιπι. ἘΊΜ, 11,15. - ἨἶΝ.» γέχ. Τοῦ. ΧΥ͂,. 

“4. - ἸλῸ ἔπ ρίαν, 3.520, απέϊδέθο, Ἐ518. [Χ, 4. Νόλιεπι. Π, 

16. ΙΥ̓ 14. οἴ 4101. γῖ᾽1ά6 ΖοζΎωπι δὰ 1.πα. ΧΧΤΙ, 4. Ρ. γ9:1. 
εἴ αὰ Αοε ΙΥ͂, τ. Ρ. 1065. -- Μ52Δ0 ρ]πτ. οδα)ὰ, ΤΉ Δη. ΠῚ, 2. ὅ. “ὃ. 

ΥΙ, 7. - "ΠΣ. Κγέποσρο. τϑᾶτ. ΧΧΙ͂Χ,,5. 1)}ὉἙαν. ΧΙ, 6. ΧΧΥ͂Ὶ, 

46. Ὅλη. Χ, 15. 20. 860. οοὔ, Ολέδ. 7πο. κα ὅ8πι. ΧΧΊΧ, 9. 
2 οο. ΠῚ, 5. Συρίας καὶ Φοινέκης στρατηγὸν, ϑγτῖδο ΕἸ ῬΆΟΘ-, 
πῖοεβ ργασείαδηι. ϑὶο α]1δ5 διίδια οἷν} 168 πιδρ βῖσαῖιβ στρατηγοὲ 

ἀϊοοραπζαν, ηυδβὶ ἄτιοεβ Ρορυ]ὶ, ἢ. 6. σερατοῦ. δὶ᾽ἀε διοΐοτοϑ 

Ἰαυᾶαιος Ζζοζἠο αᾷἃ Αει, ΧΥ͂Ι, 20. Ρ. 1245. Δο ΖΣεχίοου Ν. Τ' 

8. Ὦΐν. ΝΣ. Ἐπ νν ᾿ 

ΣΤΡΑΤΙ4,, εκεγόξέμς, πιῤζέϊα., ἵ. 4. στρατεία. . “ΜΔ, 

ἑωγτπα. ὅγπιπι, ἸοὉ. ΧΧΥ͂, 3. τῶν στρατιῶν. - Ὁ)Π.,), θχογοίζιϑ.. 

41. Ἑκοᾶ. ΧΙΥ͂, 17. δὲ τ Ρατ. ΧΧΥΠΠ, 1. - Ὠ30}5. γέρέπα. 
Ϊετεια. ὟἼΙ, ι8.- ϑόζπιο 10] εβ ἄρ γορίπα οοοἶδ, μὸν ἀῦδαι 0 Ὰ 

ἴδηι σοἴσπι απτ ἐμπαῆι, ἥἄπδπι 'π ὉΠ ΘΥβΌτα 10 [6] ποτα 607- 

Ῥογα δοοίδοίἑα, 486 βδερίυβ ἡ στρατιὰ τοῦ: οὐρανοῦ ἀϊουπευτὶ 

- πον» φοπιϊπαΐῖο. Ῥατ. ΧΧΧΙΙ, 9. - 05, Ργοξεοεο, ἐέδγ- 

Ναπι, Χο, 8. 81 σεραϊιαὶ ἀθ 18τ46}1π|8 ἀἰοἰ τον, 41ὶ ἀπ ραν ά 

ἀϊδιτδυιὶ ἱἴΐος ξδοίοθδμξ - Π3Χ) ἐχογοίέμθ. δ απ, Ζαεαον. . 
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ΕΧ, 8. κωλύων σερατεὰν, Ἰπαρεᾶϊδαϑ Ἔχοτοΐταπι. - Κῶν. 4 Ῥδΐ, 
ΧΧΧΙΠ, 5, προσεκύνησε πασῆ τῇ σερατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, δΔάοτδ-ς 
Ῥαῖ οπιτιῖα σογρογα οοοἰεεέέα. ΜΊ᾽άε οἷ Ιοτοιι. Ὑ11], 2. ΣΙΣ, 1, 
80ΡΒἘ. 1, 15. δἰ οοιξ. Αοι. ΥΗ, 4ά., ϑιέίᾷαξ: στρατιὰ ν τὸ τῶν 
σερατιωτῶν ὑπὸ ἕνα ἔπαρχον τάγμα. Σερατεία δὲ τὸ ἀξίωμα. “Οτε 

, δὲ λέγει ἡ γραφὴ περὶ Μανασσῆ, ὅτι “ἐλάτρευσε (11., : ΥἹ ἀϊπιυϑ, 
2 Ῥαυ. 1. ο. Ἰοβυπῖ προσεκύνησε.) τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ τὸν 
ἥλιον καὶ τὴν σελήνὴν καὶ τοὺς ἀστέρας λέγει. 

ΣΤΡΑΤΊΏ, ΤῊΣ, πιὲξἶδδ, Ἐδθη., οσοΐδιιδ.- 2 ϑϑτη. ΧΧΠΙ͂Ι, 
8, 5860. Καἱ. στρατέωτας. οχ Βοῦτ. πὰ ῬΙ6] οσοίάενα, μιδηεα 

ΤΩΙ6 ποῖδῖ, ΑτδΡ. δῶ» οαϑέγα πισέαέμα Κμῖε, ᾿δγαϑϑαξιδ μὲ. 

ϑ6ο. Οέρβειπι δοδίο 68 “ἐν »ναἰξάμο εἐ αμάακ. Ὑιὰςα Κεη» 

»ὐσονέξ Τ)188. Τ. Ῥ. 80. - ἤΌΛΕΞΣ. ὅδγπιπι, ῬΒ. ΤΟ ΧΥΤΙ, 15. υδὶ 
ΧΆ ]]16 πὶ σερατιών Ἰοβοτα ῥτὸ στρατιωτῶν. ᾿ 3 Νῖδοο. ΧΙΓΥ, 59. 
Ἡ εγολ. στρατιώτης. ὁ ἐν τῷ σερατῷ ἀρεϑμούμενος.. 

ΣΤΡΑΤΙΩΓΤΙΣ, Ἧ. ἤοεπιΐτα πιλἰίξανε. ά Μδοο. ΧΥ͂Ι, 
χά. γοϊοσαμα 7)6ὲ πιΐέδο. ϑιξαᾳα: σερατιωτῆς ἀρσενικόν. ἐπὶ δὲ 
ϑηλυκοῦ, διὰ τοῦ .. ϑ΄ην}}186 Ὠυ]ο δδὲ νοχ γ᾽ μεσῖτες, 4φυδπὶ ἴα 
Τλοδαμγο ϑιορλαπὲ οπιΐβδαπι Βαρεῖ ράγαοπι. ὅγγιϑ ΤΊ. 1Π. 
Ορρ. Ῥ. 165. τὲ μεέάνοεαν 6886 ἀϊοϊξ τὴν μεσίτιδα Θεῷ καὶ 
ἀνθρώποις. Ἐδηάδηι νοσδπὶ Ἀσδαρεῖ φυοᾳφυο “πον αοίϊα. ΦΡοπέ, 
Ρ. ἀ48. ε4. Οαἱ, : 

ΣΤΡΗΤΟΚΧΗΡΥΞ, ργάξοο ἐχεγετεμα, Π5,] ἜΞΕ 568 
Ῥγαεοοπέμπι, ἃ Ἄερ. ΧΧΤΙ, 586. 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΙ 4, οαδέγαπιεέαξίο, ἰρεα ἀδέξο οαείγα 
᾿γησέαπαϊδ; γ Ὁ, ἀενογδογέμπι αὐ ρεγποοέαπάμπι. Τοβ. ΤΥ͂, ὅ. 
ΨΙάο αἱ 2 ἸΜζο. ΧΙΠΙ, τά. 

; ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΎ Ω, εαδένα τπδίον" 86 οοἰίοοο, οαεέγα 
ρο. πη, ἰάδαι. Εχοά. ΧΙΙΙ, 4ο. ΧΙΥ͂, 2. - νὈ2; Ῥγοβοίδοον. 
Θευ. ΧΙ, 9. Εχοά. ΧΙΥ͂, 10. Ώευῖ, Ϊ, ήο. - Ψ 8» γεσξαο. 
Ῥτον. 15. ἐν ᾧ ἄν τόπῳ σεῤατδηεδὲν δἰ σις Ὡδ1 στρατοπεδεύειν 
οομθτηοᾶδ ἐπιο!ορίξυτ ἀοτουϊευάτάς εοἀαϊέτιπι, 4τἱ ἃ δυιάδπη- 
ἄυπι 866 σοπσταρατυηῖ, 146 δὰ ἢ. ]. 7αϑρέγεπι. - Ἰ5ω, λαδέέο. 
Νυπ. ΧΧΙΥ͂,.. ϑεῖπιο 1δ1 Θεὲ ἂθ 15γδοὶλτῖ8 οαδῖγα τωϑῖδηιθιϑ. 

ΣΤΡΑΤΟ ΠΕΖΌΝ, σοαδένα, πργθόρίνας Ἰ. Ρ]ατ, 
δοπείνιδα, Ὦ. 1. πιξέξέσα. Ἰότοτα, ΧΤ,Ϊ, 12. - Ἴ)18, ἐμγηιᾶ. (ϑγΠΙΠΙ, 
1οὉ. ΧΧΙ͂Χ, 4256. - ὅπ. Ιοσθηι. ΧΧΧΙΨ, 1. - ΠΡΌ. ὅγπιπι. 
1 ὅ8ῃ:. ΧΧΙΠ, 5, - ὩΡ, Ῥοριεῖμϑ, ΤΧΧ 666. Ἡλι αρέα ἴοτοιι. 
ΧΧΧΙ͂Υ, ). 516 ὩΣ, υἱ λαὸς δρυὰ Ἠοπιογρπι, ἄθ δασγοίξις 8. 
πεῤδέείδωα ϑτερβαγὲΐα βαθρῖυβ δοοὶρίϊυτ, γΊ᾽46 δὲ 88. ΧΗ, ὃ. 
2 Νίαοο. ΨΙΠ, 15. διέάαδ: στρατόπεδον ἐποιήσαντο ἀντὶ τοῦ 
σκηνάς. δύο γὰρ σημαίνει ἡ λέξερ, καὶ τὸ στράτευμα, καὶ τὸν 

" τόπον τοῦ σερατεύματος. ἐτυμωτερον δὲ ἐστὶν ἐπὶ τοῦ τόπου λέγἂν 
σθαι, οἷον τοῦ σερατοῦ τὸ πέδον. 



ΣΤΡΑΊΟΝ'Σ --- ΣΤΡΕΒΑΩΤΗΡΙΌΝ χλδ᾽ 
ΣΎΡΑΤΟΣ, «τογοέέμε, σορέαε πεῤδέξανθ6. 1 Νίαοο. ἸΥ͂, 5.5. 

“ Ἅεςο. ὙΙΠ, 55. Τηϊτογάσπι δδδὸ νὸς δυθδυάϊίξον, τ᾿ ο. 
ἀϊι. 1, 16. ροεὶ ὃ σύμμικτος, 68 10. 11, 90. ροδὶ ὁ ἐπίμεικτορ. 
Ὑ. 2. οε Εἰὲρϑ. ργ. Ὁ. λ55. Ἡδεγοῦ. σερατὸς, τὸ πλῆϑος τῶν 
πολεμούντων στρατιωτῶν. ᾿ : 

ΣΤΡΕ᾿ ΒΛΕΥ͂ΜΗΑ͂, ἐογεέμοῤἑῥέασ, ροννογϑέέαϑ. ' ΡῸ Ῥ]Ότι, 
ἰάδται. ὅϑὅγπιπι. Ῥτον. ΥΊ, ι3. στρεβλεύμασ. Θ᾿ 

ΣΤΡΕ ΒΑΗ͂, ἐπδένγεπιοπέμην δρηπσωηι παπέΐοιπε, δὲ ἔπ 
Ρῖυτ. σέρέβλαι, ἐογέμγα, ἐἑογτποπέα, ἐποεγωπιοπέα αὐ ἐογᾳεσηάίεηις 
ϑὶς. ΧΧΧΙΗ, 5:1. οἰκέτη κακούργῳ σερέβλαν καὶ βάσανοι, δδῖνο 
πιαϊοῆοο ἐογέμγασ δὲ οταοίϊδῖυδ, ά Μίδου, ὟἾΊΙΙ,. 4, Μεεγολ. 
στρέβλαε ναυτικαί" 'τὰ ξυλα τῶν νεῶν, ἐν οἷρ. ϑιασφηνοῦνται γομι 
φούμενα. ᾿«“Ἰττικοὶ δὲ τὰ βασανιστήρια. Ῥοίέμα "210. Χ, ο. ὅ. 
δερτη. 187. Ρ. 1570. τῶν δὲ ἐν τῇ οἰκίᾳ σμευῶν καὶ σκύτορ ναδ΄ 
μάστιγες, καὶ τροχοὶ καὶ πέδαι καὶ στρέβλαι. '1πὰθ νοτρυτα 
πιρεβλοῦσϑαε, ἐογχωεγί, Ὑιὰθ “Δοἴξαπ, Κ΄, Η. ἽΓ, 4. ΥἹΙ, γα. 
ΧΗ], 2. ΠΠ:εγολ. σερεβλοῦται, αἰκίζεται, βασανίζεται. δ τὰ 

: ΣΤΡΕΒΛΟΧΑῬΑΟΣ, ρεννονϑιεὶδ. οογαδ. ἢ5} Ῥατίὶ 
ΝΡ. πιμέαξεεδ. ϑγγεπὶ. Ἰλεοά. Ῥτον. ΧΥ͂ΙΙ, 20. -- δὗ κγῆνθς 
“4. ϑγημη. Τλόοα. Ῥτου. ΧῚ, 2. ὯΝ 

ΣΊῬΡΕΒΩΟΙ) Σ, ὑογήμοφηϑδ, ϑενμόθωσ, ἕονέμα ταϑῖαρῃο-: 
τῖοε: Ρεγρογϑωϑ., οὐἠῥέῥεῖμθ, τογδιέτέε.. ὥδν, ἃ ϑλα. ΧΧΙΙ, 22. 
ῬΩ. ΧΥῚΙ, 29. Ῥτου. ΧΙΧ,.. 2π0. Ῥα, Ο, ἀ, -᾿ 59, 7αὐαρἑας 
ῬΕΙ͂ ΧΧΥΊΙ͂Ι, 65. - ἄϑθπῃ, ρορρογϑέϑαρ, ᾿ϑγπιπὶ, Ῥτον. ΧΧΤΙΙ, 
55. στρεβλά. - ΟὨΙΞΒΠ ΡΙυτ, ρογωθγοἑέαῖσε, ϑγηεπι. ᾿Τλδσεῖ, 
Ῥγον. ΠῚ, ι5. δ1:-. ΧΧΧΥ͂Ι, 22. καρϑῖχ σερεβλὴ, οοτ })δ᾽.- 
νεγδιεπι οὐ Καϊας δυῖδ ἀϊοιῖδ δὲ ἔδοι 8 βϑεγοσθὶβ δὲ ἔδι]βοῖϑαρ 
᾿δαδῖι οοεδδίοπεαι ἰγἰδιδ ἀλ δὲ ἀο]οινάϊ. ᾿ ἜΝ 

ΣΤΡΕΒΙΗΟ ΤΗΣ, ρεννογϑέέαβ. τὐϑρῦ, ἰάδπι, φὰς 
Ὡπεοά. Ῥτον. ἘΡΥ͂, 24, ὀτρεβλότητα.“ -- ΌΤΡΒΛΩ. 716. Ῥτον. ΥἹ, 
γ4. στρεβλότητος. τὰ Ιοπε. 8εὰ Τνωσέμδ᾽ τεοῖλυβ. Βαδδε συρε-ὶ 
βλοιητες ν ατιοᾶ οἵδ οὐ πὶ ῬὶυτΑ]1 Βορσ. ψοοΐβ πιϑρὶβ οοηνοιΐξ., 

ΣΊΡΣΕΒΛΟΙΩ, ρεννογέο, ἐόγεδο,, ἐο  πιθηξὲδ ογμσίο, ὈΒΏΜΟΟ, 
οοηῖτ. ρτοὸ Ὁ Ἠΐρ. ἐἰἐοέογέωμηι πιὸ διλίδεο. 3 ϑῶια. ΧΧΊΙ, 
27. - ὧρν ΡΙ, ὅϑὅγποπε, Ῥτον. Χ, το, 'σεφεβλῶν. πο. ἴα". 1Χ,.. 
40. δὶ σειρεβλοῦν Ἀδὰ ἴαπι ἀσργανανθ, ΦΟΥΡπΊρθνΘ, ᾿αϑηα, 
δεργαναΐιπι ὁ ρεννεέγϑιπι ἀδοίαγαγ δὲ οδέοπαάογα ποῖδι. Ἐπίρα 
Ῥγαντέηιν πιὸ οοπιργοδαδέξ, Ὗἰάς αποαπο οχαρία. Ῥταδῖοτθα. 
Ἰερίτοτ δραὰ ““φωῤέαπι 1966. ΧΙΧ, γ5.. ρτο Βεῦε. γ53}Ν,. στρε-- 
βλοῦντα, αδὶ νἱά. Μοπεῇ. 5 ΝΜ δου. ΤΥ͂, ι4. σερεβλωϑένταςῤ αἰκέαες 
τὸ τέλος ἀφανίσαν, ἐονπιφηέὶς ογμοέαέοα ἴανάθιι ἰπεοτῆσεοσθ. 
Ῥοϊγὸ. Τ|, 59, κι. 7οδερλ. Β. 1. ΝΊΙ, ἃ. ν. 480. εἀ. Ηἴαν. Εἶνε. 
στρεβλοῦται, βασανέζεται. Ἰάδιι : στρεβλούμενθε, δεσμούμενοι- 

ΣΤΡΕΒΛΩΤΗ ῬΙΟΝ, οἰρρμδ, πιορρεϑ, 8. ἐΐφγμμεην ἐπ. 
οαγοῦγα, ημὸ οαρέῤνογηπι. ῥδαοδ σομδέγέηροδαπίων. ᾿Ξ. 
ἰοοιεδ ρεγωογϑογιεπι, ᾿. 6. πι6 26 φαρέοΥ Μη ΦΩΤΟΟΥ, δΓβ Θεέποξμδε. 
᾿ὅγπιπι. Ιοτϑπι. ΧΧ, 7. “Ἡΐονοη. δὰ ἢ, 1. τ' γ. Ῥ. 146. Β. οὐ: 

Βαεῖδ, Τγο ἄϑινο, φμσπι πο4 αἱοίπιΣιδι ΙΟΧΧ οἐ Τλοοα. »ογίατγε 



, 
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οδίβταοῖει; δγπιπιαολιδ βασανισεήριον δἦνε σερεβλωτήριον, φιϑά 
ἐρέγ πες ἐογπιδυίῶ διρηὐοαί. 81 αἰσγυαυθ νος πι. βὰ» 
σανιστήριον οἵ σερεβλωτήριον, ϑυοϊοτοηι Βαῦδεῖ δΚπιπιαοήμεπι, 
ποὺ (οὐ φημλάθηι δἴδευοσθ π28]}6Π1) στρεβλωτήριον 84} Δ ΐδρο. 
πγηιο Θχρ]σαιλουίβ οαυδ8 δἀά᾽τζαπι 6δὲ, θασανεστήριεον 6 ῥτίοτο, 
στρεβλωτήρμον δυΐοια 6 ρμοβίοτίοτο δἷτβ᾽ γογβίομθ ρϑιίξευπι γἱ- 
ἄετυτ. Αἀάο Ζ72οδερλ. ἀ6 2ασααδ. Ρ. δο8, 20. δὶ ρον Λ ἀΐσως 
ἤασ τοφάϊτυγ, ἀδ. φιΐρυδ νἱὰ, “πὲ. Οαἰοηΐξ ἤοπε. 110. ἐφ 
Ῥανίγε. Ογμοέαξ, ο. 5. Ῥὰ 120. 5648. 
. ΣΤΡΕΜΜΑ͂, οπιπε φμοά ἐογέμπε δὲ, ἤϊωπι, 4. ἃ. οοπὸ 
Τογέωπο φιΐα. νλα, Ἰιμᾶ. ΧΥΙ, 9. 2 58πι. ΤΥ, 2. 566. Οοπιρί, 
δὶ το] αἱ συσερεμμάτων.. - ΠἼΣ0 ἐγ πα, σχεγοΐξδ. ἤπο. ἃ 
58ι. ΧΧΧ, δ. υδὶ' ΠΠοπεαμοοπέο συσερέμματος Ἰοροπθμι 6886᾽ 
νμβοῖυτ, 4πᾷ γΟΟ9 χοϊίαυ [δτε. τιδὶ δυπῖ, ϑοά ρὶδῃβ ποὰ 
“νἰάδον συχ ποῖ στρέμμα, Ζέέμπι σοπέογέωπι, δοᾶθαι. πιοὰρ 
ἜΕΘΡΗΘΗ͂ΕΕ δοοϊρὶ ροδδὶϊ ρσὸ αρπιΐπδ, ἐμεγπιά, 410 αὐστρεμμα- 
Ῥλανογίειδ: σερέμματα, περὶ νεῦρα. ᾿ ᾿ 

“τς ΣΤΡΕΠΤΗΝ ΣΤΕΦΑ͂ ΝΕ, οονοπαπιεπέμπε οὐγοιεπιεηδ, 
,οὐησόηϑε ἊἹ, ἰἐπιδιδ, Ἐχοά. ΧΧΧ, 5,ά, ΧΧΧΨΗ͂, 15. 51... 

᾿ ΣΤΡΕΠΊΟΝΝ ΚΥΜΜΩΑΊΠΟΝ,. ογπαξία ΦΟΠΡΦΥ ΘΕΠἘ, 
“οἱγροιηιίδϑ..  Ἱ, ἐϊπιδμδ. Ἐκοᾶ, ΧΧΥ͂, 11. 24, 5. ΧΧΧΥῚΙ, 
3.11,.1}, Ἰιοιυξ αὐίδθ8 σερεπεὴ στεφάνη. “Ζ7οεορᾶο τεαάτυΐ 
δλιξν φαοά 68ῖ Ὁ ἑλίσσων. οὐγομπιαρο, οἰγομπινοίμο. ... 
τ. ΣΏΡΕΠΤΑ͂Ν βο, κυμάτια, ογπιαέέα οἰγοιπισεπέία. πὸ» 
Ὁγδὲδ} Ἄρα. ΥἹ1, 4ἀο. 4... " 
εν ἸΣΤΡΕΗΤΑ͂Ν 80. κρασπεδα, ἐϊπιδὲ οἱγοιπισιεπέεδ. ἘΔ 
φῖος, βιριομέξ, ἐπαείδαρ.- εις, ΧΧῊ,, 1. , : 

ΣΤΡΕΠΤΟῚΣ, ναῤεαξῥδέο, μὲ οἰγοιπιασίξων, ἐογέμα, 
«οὐ ἐέε, Αἀᾷῖι, Ἔϑ1, ΧΙΥ, 2. ἔπλησε στρεπιῶν τρεχῶν αὐτῆς» 
ἦπθμιανάξ τοστ 8. δυῖθ. ὈΡΛΒΙΡῺ5, οἱποὶῃπῖβ πἰμηίσιιαι, 4898 - 
«διδὲ ονϊδοιαῖ, ὃξ ὕθῃθ. Ογοέέωθ. Κζμέφ. αῦοῖ; ογέμέμαι 
,»ἴφεονα ἐξοτιο. δ. “πὶ ' 
σ᾿ ΟΙΣΨΡΕΠΤΟῚΣ, 50. κύχλος, ἐογᾷμθ8., πιογιέΐδ. ὉΏΒ, ,δέμπι 
᾿δοηέογ ἔμ) {υπέσιφέωο.. ἄφ. Οοη. ΧΧΧΥΤΙΙ, 18. καὶ τὼ" 
«στρέπτεύν σοὺ. «Ἀδθρακὶς δα οτἰρίποηι νοοϑθ]} δ΄ 5, ἐογϑβέξο 
εδγπα. στρεπτὸν, ἐγχειρίδιον. Τί δολιόγεα π Οἰανὲ Κζεγδο. ΟΟ. 
Ῥ. 77. σερεπεὸν ἀοϊϑηάνιπι, φἔυβαυθ ΙοςΟ περεεραχήλεον., 90]]. 
ν. 25., τοροῃϑηήαδῶι οφωβεῖς δολαγίοπδεγρέωμε σερεπτὸν ἐγχέι 
οἴδιον. ἱππαξιῖπι ΟΣ ρλιορηδᾷ 6656 ρυϊδὶ δογαμσην πιανιεαέσπι, Ἐ. 

“ 8.. αγπιξέαπι, κ᾿ γε Ζμίσ. 7πέὲ. - ὙΠ, ἐογφῃφα οοὐδωπε 
οἱγοιμῖεπδ. Ομὶπέ, Ἐα. (δπι, 1, τ, σερεπτοῦ χρυσίου. Ἀδρο- 
ποιάππι ἐδῦ στερδιτον. χρυρίου,. Ὑὶαο' Βοολανγέ ἤξεγοΣ. Ῥ. Ἡ. 
ἈΠ}.1. ἃ. 9. Ρ- 57. ϑιυιζαάασε: στρεπτὸς» περεδέρῥαιος κόσμος. Τάεαι 
δδὸ τογῇδ δχ διμοίοτρ ἀπιίαυο διιδιποῤίῇΆει Ὁ δὲ λαμβανόμενος 
“ἢ λαιᾷ τοῦ στρεπεοῦ; ὃν. δὴ χρυσοῦν. ἔφερεεν ἀμφὶ τῇ δέρῃ» 

8449: Τογῷμεδα, σεράπτοί. 810 οἵ Βοολαγέμε 1. ο. αδδθῖ“ 
γας, αμοὰ σερεάτου Υ6] σερεπεὸν ἃὉ Φεγοάοίο, Χοπορλοπέξ, 

τὰ οἷ ἐδην, τὸς μόν δος οἶος Τὶ 



“ 
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ίμεανοῖο αἰλθ4Ὲ9 ρμαβδβέίπι πϑυγρεῖαν. Χυκλος δαΐοθε ἐπ σερες 
“τὸς δ δυαϊί μ τπὶ 6856 ραϊεὶ ἐχ 2 ἐοάονο δὲο. 110. Υ΄, Ρ. 222. 
81 ἀδ ἔπι οο]β ᾿πδυΐϊΔ9 Ῥαμομαῖθο: περὶ μὲν τοὺς τραχήλους 
ἔχοντες σερξιτοὺς κύκλους, περὶ δὲ τὸς χεῖρας ψέλλια. Ῥίυτᾳ 
ἂς 'δὸ. νοςο νἱάθ δρυὰ ϑολεζδγπι ἂθ απέέᾳφω. ἐογα". ᾧ. ἵν» 
φ. δ. δ6ηὉ. ὲ . τὴ 

ΣΤΡΕ ΦΩ, νεγίο, οοπρθγέο ἘΩΛΟῸΣ Ῥ]ΌΓ. Οχ Ὁοοχ, νέγῶ 
ἑαῤὶϊο. τ Ἄεξ. ΥἹ, 55. - ἤδη, “ογέο. Εἰχοὰ, Ὑ1Ι, 15. 108, 
ΥΙΠ, 2ο. Ῥ6. ΧΧΙΧ, 14. δὲ ἰδὲ βϑαρρὶυβ. ΡΩ. ΟὨΧΧΥΙΪΙ, 12. 
ἐστράφησαν ἐν ἡμέρᾳ πολέμου, Ὠ. 6. ἐπ ζωραπι νεγδὲ διόηέ, λοσέξ 
ἕεγσα ἀδεεγιεηέ. Οομξ, Αἴοτπον. 71. εἰ. ἀρ, μ΄. 4.8. “14. Τἰδοί, 
'ρμπέ. Ῥ6. ΧΧΧΙ͂, 4, - δηυ)η Ηρ. ἃ δὴν, γενογέξ ζαςῖο. [68.. 
ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 8. - Ὑηη Ηπδρ. ἃ Δ, σον ΠΊΟΓΟΡ, «41. Ἰδτδαι, 
ΧΧΧ, 19. - Ἡβπῦη ΗΣΒΡ. σογέο πιθ. ΑΪ. Ταὰ, ΤΙ, 15. - κί, 
εἴενο. ον". ΧΙ,], τά. - 58: 305, ἘΔ] οἱ Ἤ!ΡΒ. 1 Ἀορ. 1, κΆ, 
Ῥ:, ΟΧΙΙΠ], 5. Ρτον. ΧΧΥΙ, τά. - "28: Π29Π, Κδὶ οἱ Ηἰρὰ 
χ 845ι. ΧΙ͂Ψ, 48. Ιοτεαι. ΧΙ,ΥΙΠ, 50.- , 

ΣΤΡΗ ΝΟΣ, ἐπδοίομεία, διωρογδία, ἀφρεγίέαφ, ἐμαια, 
ἃ στρηνῆ)ον ἀδρ6γ. 124) ἐωπεμέεμαξέο, 2. Ἀ.66. ΧΕΧ, 28. τὸ σερῆ- 
ψός σου ἀνέβη ἐν τοῖς ὠσί μου, ἱποοζεπέλα ἴα δϑοοδηάϊε ἔπ ἄυτοα 
ταθᾶβ8. ἔπᾶ6 νοεθυπι στρηνεᾷν, αυ04 εἐζοογοδιίο, πὰ ν. στρηνζῶψ-- 
εἐς ἐἀξρομέίξυ : διὰ πλοῦτον βρέξει. “.ὦὦὦὦὁὉὁὸὖῦὖᾷΔΛἴ'᾿ ,, νι 

ἘΣΊΤΡΗ ΞΊΔ. 72γπο. 860. οοά. Οὐὐοξζέπ, τε. ἐρο. Βαωΐ, ἰμ 
τπιατρίηο [νῖῖ, ΧΧΥΙ, 9. δά βρῆγ. Ἤγγ8., 7οδάίμε᾽ πεϑιεπι. 
Βαλναέξμα οοπίϊοις πρῆξιν ἃ πρήσσωγ. ἐΓΆΠβαο, δαῖϊ πρίξικ ἃ 
σιρίζω, 8600, Ὧξ Διοῖίονυ ΒηΣυϑ ὙΘΥΔΙΟπὶδ, ““14μἰέα ξοτῖδϑ88, 
εἰγαιοϊορίαπι σοοἱ8 σεϑροποχῖῖ, δεᾷ. πρήξις 6δῖ νοφαθυ]αηι 
Ροοϊίουπι, δ ρτὸ πρέξω δϑοπᾶάυτῃ δηδ]ορβίδηι ἸΏ ρυΔ6 ρτᾶροδθ 
πρίσιν Ῥοπδῃἀθηι οβ8ϑέ. γγιεδέϊο ἢᾶθο. γὸχ νἱάθῖας ἱηορῖρ 
Ἰοοο Ροδβίϊδ 6886 Δ0 δὰ γ. 11. ροειΐποιθ, ὩΡῚ ῥτὸ τὴν διαθήκην 
ἧη Οοὗ. Σαε. Ἰορίτυν σκηνὴν. ὃἱ δὖδο σκηνὴν νϑῖὰ Ἰδοϊίο ν᾿ θα. 
ἴυν. ΜΜΗΡΒῚ δὐΐθηρ τρθρ}8 γι δὲ δμιοπάδειο ϑολᾳνζεπδοτρ ἐξ, 
ηπλ ἸΕρ6τ πᾶν] στηρίξω, 80. τὴν διαϑήκην, υἱ δἄδο τοξεζοπ 
ἄμμι 511 δὰ "105, αυοά ωυχχ ρεὲ στήσω ὀχρτεδδοσάβε, Ζξθὴ 
ϑγεἦ. στερίξαι., στῆσαι. ἡ ἐς τὰ : 

ΣΤΡΙΦΝΟΣ,, εαγοὸ πογροθα, δρϑοϊαϊίπι δοιεπς ὅληι. οὗ. 
ΧΧ, 1. ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητορ, «κατάποτος, ἴδηαύδηι Π 61 
γοθα ΟᾶΤΟ, α0δὯθ πὩ60 πιδλιαϊ 60 ἀθρίυιςκι ροῖοδῖ. Ογιροηδδ 
δα Ἐ, 1. στρίφνος δ᾽ ἐσεὶ τὸ νευρῶδες κρέκς τῶν βοῶν, ἔτι δὲ καὶ ᾿ 
βοτανη τῷ, οὕτω καλουμένη. ἐχεραχύναι δυναμένη τὴν γλῶσσαν 
τοῦ διαμασσωμένου, ἄβρωτος, ἀκατάποτος διὼ τοῦτο, .ἐπειδιὴ 
ἀμάσητος. εῖθα Ογίςομὲδ ὁκ ρᾶτῖ βὺὰ ἔεος: ϑωέοίαδ 8. ἢ, ν. 

ΣΥΡΟΔΕ΄Ω, οἰγομπιαρο, τέῦδο, ἑμγὗο, ἐχαρίίο, νος, 
Ῥογἐογγοζαοῖο. ΣᾺ ῬΙὨ. ἔεγγφο. ἸοΟΌ. ΧΥ͂, “5. ἡμέρα δὲ σκοτεικὴ 
αὐτὸν σεροβηήσεν. ἀΐεα δὐυΐδτη τόπερτίοοϑβα ἀ]]υπαι ρογέοτγο αρΐδξ. 
γιάο δὲ 10». ΧΙΗ͂, λι. ΧΧΧΊΙΣ, γ. 1.95. Ογνεμὲ 275. Ἄνοπι, 
στροβήσει, “πεοήφεν, ϑορυβήσει. ϑδιμάας: σεροβεῖ,), πκαρᾳτζεν, 

᾿ , 5» 
Ν 

. 
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, εενεῖ, περιφοβεῖ, καταπονεῖ. Ἡσεγοῖ. σεροβῆσαι, συσερεψαὶ, 
ἐχφοβῆσαι.- . 

ΣΤΡΟΓΤῪΎΜΟΣ,, τοέωμπαάμε. ὯΔ᾽, νοξωδέϊέα, νοὶ ἔπ γο» 
ἐμπάεπι σοπνοίμέμβ οὐ ἐπ ήεσμδ, γοέμπάμα. κ1 Ἀ6ρ. ὙΙ1, 2, 
{140 Ζεκέοου ΤΑξίοέορσ. ανεἑηέξ ἴπ σέγοηργέμα.}) ἃ Ῥατ. ΙΥ΄, 
Ὡ. - ὯΝ, νἱεμέμο. Αἴψι. ἘπεοΒ. 1, ). Τιορίὶς δἴπθ ἄυθιο ὕλυ. 

᾿ἈΣΤΡΟΓΤΎΜΟ Ὧ, τοεωπαάο, 'γοέμπαμπει εὔποίο, εἴϊαπι 
γοέμηαἰέξέαέοηι καῦδο. ὈΝ, σοέωπάμδ. χα Ἄδρ. Υ1], 8:1. τὸ σεόμα 
αὐτοῦ στρογγυλοῦν. Αἀὰεα ΕἸἰγπιοί. Μ. ἀο4έ,44.. . 

ΣΤΡΟΓΓΎ ΔΩΜΙ͂Α, οοαρπιαρηέμπε τοξπάΐωπι, ον 4. 55, 
»εδνέπαγ. Αι, τ 8ὅ85ι. ΧΙ͂Χ, 15. 16. σετρογγύλωμα τριχῶν, Ῥῖϊο- 
ταπι ποηρ6 σαρτῖπογτπι γέμα οΟτγιρενδδ. 810 δἔϊδηι ἸερΊςυΣ 
ὅπη εἀ. Οοπιρῖ. ἈΌ1 ἄπδε νϑγβίοπθα σΟΔΙ ἈΘΓΌΉ , ' 

ΣΤΡΟΓΓΎΔΜΩΖΣΙΣ., τοῤμηάαξίο. ΟΧ9Ὸ.,) ρίαμδέγογιωπ 
«ὐηδέέμο, 86: ναΐξεπι σα ομγτέδηδ 8. ργοριεσηαοιέμης Θ0Π86}.» 
ἐΐα σιεγγέδιεδ ὁχδέγμοίμπῃ, Ἀεάαϊαϊες 16 ΟΡ τοῖυπη ἀϊίαίεμι, 4υδαι 
οἰυβπιοῦϊ να] υπι μαδεῖ. 146 Φνγνωδέιπ δὰ Ὦ. }. 1 ὅδε. ΧΥΠΙ, 
ώ8. “441. οἱ δγπιπι. τι 88. ΧΧΥΙ, γ. Οσπέ, Φγωρέωπι ἰπ 
γαρπι. Κεέξ. 2πέε. ΟΥ. ν. 250. | τ ἢ 

. τ ΣΤΡΟΥΘΙ ΖΩ͂, εἐγίο ἐπδίαν ρμαδδόγιεπι, χερὶ ογ ᾿ξαπέθ 
"ἰ οἰγέασπέο ὁδοᾶπι ρεέωδέ ἃ πιαέγε. ἢχϑς ῬΙΏ. ρὲρίο. Ἵλεοά, 
ΕΕΙΧΧ [65. Χ, ,ά4. στρουϑίζων. ϑμέάαε: σερουϑίζων, τρίζων- 
Μιὰς οολαγνέξ Ηϊΐσνος. Ῥ, 17. Ρ. 212. ἶ 

ΣΤΡΟΥΘΙΟΚΑ͂ ΜΗΗΟΣ, «ἐγωελίο. πγϑν ὈΔΣ., βίῥασ 
πἐγωλέοπέδ. «ΑΔ. ἴο5. ΧΙΠΠ, χι. ὅϑὅγγιδ δεο. ΤἈδοαογδέμπι 
Τότοηι. ἴ, 59. ' 
: ΣΤΥΡΟΥΘΙΖΌΝ, μά δεν, ραπδεγοειέπο, ἴξ, σέγμέλἐο, 29) Ὁ3, 
ἥίέα οἐγωελέοπέδ, δυὺυῖ βεοαπάσπι πορηη]]ο ποεσρέμα, μἰμὶα. 
1.5. ΧΧΧΙ͂Ρ, 15. 701λ. ὧδ Ζαφὲ ἀσεονίρί, Αἰπιεγὲο 11Ὁ. ΧΥ, ο.7. 
᾿δϑεγμξλίοπσϑ -- ἐπι ἀἔξμπε οἰαπιαπὲ, μὲ ααἱ αἰϊπιέάξαπι ἐδιεοαην 
᾿σμαέαηέωγ. - δι, φυοά 65 ποπῖθα σοπιη 6 Οπιπέμπι ἀνἡπῃ2. 
Ῥ-. Χ, 1. ΓΧΧΧΊΠ, 5. Οομ6]. ΧΙΙ, 4. εξ. Δ. δ᾽. 801]. ἀγδθ. 

ὧσ: Ῥαδδόγοηπε ὩΟῖδῖ. 

ΣΤΡΟΥ͂ΘΙ΄ 4 ̓“ΓΡΟΎ", ανέσιναα ἀργί,. "ὌΔΘ. Λέγιεπαῖθ, 
Ἴετοαι. ΨΙ1Π|, 7γ. οχ ἀγροῦ πιϊπὶ οπερίοϊοποαν πιονϑῖ, 4υ18 
δεῖ δἀπιοάυπι οἐΐοδαᾶ. ΕΟτίο Πίος ἐχ δῦτ. 1» νοχ αγοῦρ τε- 
δηία 6δῖ, ὑπᾶὰδ μὲσ δίσογοπι ἀγροῦ, οὐδ ἀεϊπαθ σερουϑέα 
αἀάϊταπι δὲ. 146 δὰ ἢ. 1. Μῆοπεβαμοοπέεπε, ἜΝ 

ΣΤΡΟΥΘΟΚΑ ΜΗ͂ΔΟΣ, ἰ. ᾳ. στρουϑιοκάμηλορ, σἐγμέλῖο. 
Ἴ29.5 ὯΞγ, δία δενμεῤλῥοπὲδ. ὅγπιπι. ἴον. ΧΧΧ, 29. ΤΒτει. ΤΥ, 
5. 4. ϑγπιπι. ὙΠεοα. 1ε8. ΧΊΙΠ,.ι. ΧΙ, 20. “φω. ϑγημῃ. 
ἽΜΙΟΝ. 1, 8. “41.16.5. ΧΙ.ΤΠΙ, 20. - γ5)., ἰὰ ρἷυτ, οοπῖς. Γῆ, 
'ἄρασο. ὅϑγπιπι. ἴοῦ. ΧΧ, 29. Οοηξ, δεωγπέμπι ἀ6 αἑαί. “4 ες. 
Ῥ. 195. 664. 
᾿ς ἸΣΥΤΡΟΥΘΟΝΣ, ραεθον, ρμαδοογομέμδθ, ἴξ. δένμέλέο, -δέΓγμ- 

᾿ Αφδοοαπιφέως, ἰπ' αυ δἰρηϊβοαιϊίομθ νϑ]βοὸ εἰ δάἀάλτων μεγαῦ, 
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τυ κατάγαιος, 8αξ λιβυκὸς οἴο. Ὑ186 7αοοδείέ απέπὶ. ἴῃ “Ίπ|λοῖ, 
Ον. Τοαι. ΧΙ. ρ. 15, ὙΠ. ἀέγωπάο, Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, 2. “24. 
Ῥ. ΟΧΧΧΙΠΙΙ, 5. - πο 05, "Μέἑα δεγιελίοη δ. Ἰον, ΧΙ, 16. 
Ὥευ!, ΧΙΥ͂, 15. 1050. ΣΧΧ, 9. Τει. ΧΙ.ΠΠΙ, 20. -- γ20,, ἴῃ 
δδαι. οοπῖτ. 3, ἄγαοο. ἴοτοαι Χ,.2ι. ΧΧΙ͂Χ, 52. εογοῆ, 
σιρυϑὸς, ὁ καταρ ἐρῆς καὶ λαγνος. ᾿Αττεκοὶ δὲ τὰς σερουϑοκαμή- 
λους, Οοπ, δοολαγεὶ Ηΐεγοε. Ῥ. 11. {,10. 11. ο., 14. Ρ. 320. 68 ὁ 
Ἰοιίία αὰ Χεπορλ. ἔρλδδ. Ρ. 155. βεᾳυ. 

ΣΤΡΟΦΕΎ Σ, νογίοῦνα: οαγαΐο ἐπ ζονγίδισ, φιρὲ σὲγοεενι 
φεγἰίωγ. ]οδορλ. ΒΒ, 2. ], 26. τὐπάε ᾿Σρμῆς στροφ αἴος . φυΐ 
δὲ ἴοτθδ οδτά πὶ Ροπορδίυτν. 146 ᾿δογολέμπιβ. ν. στροφαῖορ. 
πὸ δὰ ρίατ, ὁπ δῦ, οσγϑαξέζοδ. ἃ Άδρ. ΥἹ, 35. -- ὨΙ ἼΞΠΌ Ρ] τ. 
ἐμμίιγαδ. κ Ῥαν. ΧΧΙΙ, 8. ἀρὶ ρτὸ σεροϑεῖς 41]. πι8}6 τροφεῖς- 
Αὐεοτρία δαΐει θδὲ ᾿ἰΐθγα σ δυΐὰβ νοςῖ8 ἃ ργαδοδάδθηϊ νο- 
οὐἱὰ τοὺς, 4086 δἴΐδηι ἀδοίηϊς ἴῃ ς. Οοπξ. Ζ. 3805 Οὖδ6. Οἑεξ, 
619... ΣΧ, οαγαο ἑάπμαδ. Αἴ4φ. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, τά. στροφέα. 

ΣΤΡΟΩΜΝ, νογεῖο,  ἴοχωδ, ποοϊδρθογίοαι δέγορλα, »0}» 
μία, δὶς, ΧΧΧΥ͂Χ, 2. ἐν στροφαῖς παραβολῶν, ἴῃ νδνδιέξξε 
ῬΗΡοΪάταπι, ἢ. 6. ΔΟΏΕΙδ οἱ δ. ] 5 δοηϊθητὶ 18 ἱπροηΐοϑθ 
ῬιοαΌμ184118. ' 

ΣΤΡΟΦΑ.Α1) ΜΟΙΤΏΝ, 3 κιδ νογδογιεπε, δέγορλας, ζαϊ.. 
ἰδοίαθ φογ πιογιξεῆλ. 0), ἐγμαίέέο, Ῥτον. 1,5. δέξασϑαί τὲ στρο- 
γὰς λόγων, εἰ δὰ οαρίδι δ8 δέγορδαα νετθοτθπι. Οοπξ, δδρ. 

, 9. Σεροφαὶ λόγων Βιρέϊο Ὠο νἱάαπευς οαάδηι, 4υδρ 
ἰδασοπὶ 11Ρ, ΤὟ, 24. “εαα. ΟΟ. «τὐάΐαης οοπέογέα δβορλὲδ.-- 
πιαία, γεὶ ἐογέωμοδιπι" Ψόπμδ αἰδρμέαπαϊζ. 2.65. γνώ 2278. 
Βτεπι. στροφὰς, ἀντελογίας. διασεροφας. Α νοσᾶβδι!]ο σεροφὴ 
οτἱρίπεπι ἀκοτο Ππμδποτιτι δέγορηαδ: ο6] ευτὶβ δὲ ||} νοχ 
ἴῃ βίαμεξπιἐα ξα 116, εἰ ρῥ]αγαπιᾳαεὶ 40}15. ἰυωρὶ 801]ει. Ηΐπο 
εἰ )η ΟἸοββίβ:; ϑέγορλοδιι5, δόλιος. ν1άς Πεπιδίεγλμδὶὶ ποΐ. αὐ 
Ρυϊωο. Τὰν, ΤΧ. ο. 8. Ρ. τιν8. ΗΙ8 ἃ δὲοίϊο ποῖδῖῖθ δὰ Ἀ. ν. 
Ἰκθᾶῖ ἀᾷᾷοτθ δεφαδηΐθπι ορβεγνβεϊοηθη 2αρεγέ δὰ ἢ. ].; Σερο- 
φὰς ρταθοᾶ σοπῃδιρίτπαο ἀϊκῖϊς ἵπ ρατίεαιν ἀεϊοτίοταιν ἀςε αγεέδωφ 
αὐ ἀδοὶρἐοπαζεηι οοπιραγἀξία. Οοπῇ ϑολοέ Αἰγέδεορλ. ἐμέ. ιδ4. 
εἰ Βιακοὶ (οπιπιοηέ. ΟΥ. 1. Ῥ. ἦὅ1τ09. Εοάθαι βδϑῆϑι τηΐρτγανῖξ 
φυοηαα ἢδεθο νοχ ἴῃ 1,δἴΐυμι, πηάς δρυ "λαεάν. 1, τά, 4. 
νεδοθαθ δέγορῆασ βυϊοτὶβ ἰῺ τὰ Ρᾶτυπι ἰδ 4} 1}}. Ηοο 88η8ι 8[ 
ἴτον. Ι,1, δυαπιεγθῖυσ, δέξασϑαι ποῖ αέδοονῦ ἔστοῖ, 864 δοπεῖγο, 
ἱεἰἰοσοπάο ἀεργελεηάεγε αὐ οσανοπάμπι. 8ε4 στροφαὶ λόγων 
ἃ δοιρίοτα ϑαρέεπέξας 1. 1. εἴϊαπι ἰη. Ἰδμάδιι ἀϊουπεαν ἀδ 
ἀμ6 αἰοἐδθδ ατιιβοϊοβαηιια οἵ δγυ τα οτϑιϊοῦ 8 σΟὨ ΟΥ̓ πιἃ- 
ἰῃ6 οὰ, 4086 εϑ58ὲ ἴῃ δ᾽ 1} τυάϊπδ., . δεπὶρπιδῖθ, 8]116ρΡ0- 
ἥν, δὲς Ῥτον, 1]. 1. δοοϊρίεπάυπι νιάεῖυν,, υἱ ἌΧρ]ΐοδίο 
ποία οἷς ΔὉ φομσπαϊὶ τπιοϊῖοπθ, αυ8πὶ νοοὶ 5» νἱπάϊοαντ 127.--ὄ 

εἰαοἰΐς ἴῃ δϑωρρίεπιεηεδς αὐ ἰδκίοα μεῦγ. 
ΣΤΡΟ' ΦΙΓΕΙ͂, οαγάο οδεέέ. “Οςκ, ἰάθια, Ῥιον. ΧΧΥ͂Ι, 1τἜ. 

1, 4. σεροφεὺς, ἃ στρέφω, ναγΐἕφ. τ τὸ 
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ΟΣΤΡΟΙ͂ΦΟΣ, ἴπ πρϊνδεβτηι : αἰφωξα ἐονέωπι δὲ ἐγ ιδη8, 
δρεοϊαἴιπι ζογπυ Θογέογξιεπι Ψ6Ὶ ἐογ θη, ζωπίδ, ζαεοία, ἴἴ, 
ἐἰοίον ἐπέοδεϊπογιπ. θῖν, ΧΧΧΊ, αὖ. στρόφος μετὰ ἀνδρὸς 
ἀπλήστου, ἀοἷον' ἐπιέθεεἑπογούπ οατα Ἀοπνῖτιθ Ἰπβδεῖ Ὁ 1}, Αἃ αποπὶ 

 Ἴοοόμαι Ονοξίμὲε:. Οδίδεα ἃ. 6. σερόφον ἐπέογργείαξιν, μϑὲ οἱγοα 
τ δέξδοιπι ἐπέσϑέζμα ἐογ ηιεογιέμγ. 79}π| Οὐοοϑὲδ: σερόφος, ἐογϑέο. 

. ΣΤΡΟΦΩΤΟΝΣ, νογϑαξέἐῥδ. ὩΌΝΟ νατῖ., Ηρ. ἃ 230. 
ἘἜΣεοΟΝ. ΧΙ,1, 4. ; 

᾿ ἘΣΤΡΥΝΦΑ͂Ζ1'Σ. "χη. ζογπιοϊίαθο τ ϑδω. «ΧΙΠ, 18, 
860. οοα, “4.6χ. ὍΌῚ «414. οἰ Οοπιρέ, ῥτὸ στρυνφαλέδας τοοῖϊαι 
δ ΔΡοης τρυψαλίδας. 146 1πέγα. 

ΣΥΡΥΧΝΟΣ, βοίαπιπι, ἡιονδα. Ὧτι, σχογοϊέμφ. Τοῦ. 
ΧΧ, 18. 8ε0. Ορα, “Ἴϊ6κ. ἈΌ1 4111 στρίφνος Βαρεπς, φυοᾶ νἱάθ 
δυρίδ, ἔγπι, Π. γι, 52. Τρύχνον, τὴν πόαν λέγουσι θηλυκῶς, 
στρύχνον δὲ σὺν τῷ σ οὐδαμῶς εὗρον: τἀϑὶ ἴδταθῃ νἱἀεπάσι 
ϑγέδιγρέμδ. ΐ 

ΣΤΡ ΜΑ,, δἐναΐμηι, ἐδοῖμεθ, ὉΝ 2) Ἰάδτα, “ἴ4ις. 1 Ἀδ66. 
ὙΙ, 10. - ἼΞΞ95, φῬεϑέϊδ δίγαρμία. ΑΔ ἃ Ἀδρ. ὙΙΠΙ, 18. 660. 
Οοπιρί. οἵ ἰϊᾶ ἸορὶξΣ φασατα 7ἠεοάονεέμο. Ἀε] φαΐ τϑεϊππαοτηηῖ 
νοσθηι ΠΟΡτ, - ὅθ, ομδίϊο. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ι, 27. 

ΣΤΡΩΝΗ,, οἐγαέωπι, ἰοοίμδ. νῆχα, ἰάδθτῃ, Οδα ΧΟΙΧ, 
ά, 1ο». ΧΥ͂ΙΙ, 15. Ῥα. ΟΧΧΧΙ, ,5. 42. ῬεΕ. {ΧΠ|, 8. - 

. ΔΒ), Θθαΐοηιδέο, ἘΖΘΟΏ, ΧΧΥΠ, γ. - ΥνΧῸ. ὅγπιπ, [ε8. 
ΧΧΥΙΠΙ͂, 20. - Ὁ», δροπάα, Ῥ6. ΥἹΙ, 6. Αποβ, ΥἹ, 4. Ἐπὶ}, 

τ 1, θ.6. τ λ8γ, ϑέσγηιο. 1οὉ. ΧΙ, 22, Ἡδογοῖ, στρωμνὴ , κοίτη. 
᾿ς ϑμέάαϑι: στρωμνὴ), ἡ «λίνη. ι 

ΣΤΡΩΝΝΤΙΩ, ὙΜ1]. δέογηο. Ἦνθι, λέπιεπι χγζέπειι, ῬΊΟΥ͂. 
Ἢ, 16. ἔστρωσα. Ν. 1.. Ἐοτῖαδ886 ΤῸΝ γτΟΙβῸ8 οχγιΐβογηηξ ͵π 

νοτβίομθ. 146 5, ν. ἀμφέταπος. -- ᾿ἌΞῚ., ἑοῴερον, χ 88πι. ΤΧ, 49. 
, 860: (Ὀπιρὶ. ἔστρωσαν. “ αἸϊαυδπᾷο νἱάοῖοτ δῖρεϊβοδτθ δί8γ- 
ΤΟΥ. ϑιεδέξοαγα ἴῃ ΗΙΡΏ,, 'ν. ο,ἁ᾿ Ῥβ. ΧῚΥΠΙ, 4. οἱ ΧΥΠΙΙ, 48. 
Ἡφγοηγπιμα Ὀϊτϑηλατθ σϑγδίομθηι δεουϊῃϑ το αϊξ: δέ ορμέμδ 
4 οτπὶ ϑαμῖο ἐρ δοέαγίο, 5ἐγανέέψιο ϑαμὲ ἐπ δοζαγίο, Ἐοτιδ858 
εἰἴδαι Ἰεροταστε 15" δϊ 12. Υἱάθ ποῖαῖδ ΒΌΡΓΑ 5. ΥΨ. διχη 
σερωννύω. -- δὺπη ῬΙΒ, »νοξαηο. Ἐξεοῖ. ΧΧΥΤΠΙ, 7. στρώσουσι 
το καλλος σου. Στρωννύειν Ἀ. 1. νἱ δοῖεν δοοὶρί δηἄιπι 6656 ἴα 
Ὡοϊΐομϑ ἀσϑέγεθηαἑ δὲ Φνογοηἶἑ, τἴ κάλλος ορογα ρμιέολεγτίπια 
δὰ δρίδιαϊάα εἰρηΐϊβοεῖ, Νδο ἕαπιθὰ τορυρηάτγαηι, δἰ 409 
μεανοῦσε Ἰοσο σερωσουσι Ἰδροτα τηϑ]]οῖ. - ν»πο ῬΥΆΈ. γεὶ Ηορἢ.- 
ἃ Χο. Ἐβ18, ΤΥ, 5, 166. ΧΊΥ, 11. « 25. ἔοδαι. λοπογαία, 
Ἐζϑοῖ, ΧΧΠΙ, 41. ἐπὶ κλίνης ἐστρωμένης, πῃ Ἰδοῖο Ὀθη6 δἰτγδῖο, 
δάξοαυθ Βοποσδείοσίθῃβ ἀεδείζηδῖο -ὀ γης, 7γαηρο. «0. 
ΧΧΥ, 12. Δὲ ταῦθα ῥτὸ ἔσερωσεν Οναδέμο ἰαᾶὶοαι 1666η- 
ἄυπι ἔτρωσεν, νωΐπεγανέξ. Κρ. ρεγοιδεὶέ, Μιά6 Οταδιὶ 
Ῥνοίσσ. ἐπ ΣΙΧΧ Τ᾿ ΤΥ. ο. 4. δ. 2. ϑ8εὰ ὙΠῸ δἰΐαπι ρῥγοϑίεγ. 
πϑηεὲ δρηϊποαῖίοπδηι δὐπιξὶῖ, ΟΣ, νϑγϑὶ ΟὩ δ.) ϑγπμπαολὲ, 
- ΞΟ, δορἐπιερέμπι. Ῥτον, ΧΥ͂, 10, ἐστρωμέναι. 51, υἱ 150) 
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4«εἴ ἔσᾳ6 78. οβονγδ.. - θ5, ὁξέσησοι. ἃ ϑ8πι. ΧΧΊ, 70. 860. 
οὐ. Οοτερὶ. -- δῷ ῬΙΏ, δέογπο. Τοῦ, ΧΥ͂ΙΤΙ, 18. , 

ΣΤΎΓΕ '., οὐἶΐο ργοεθφμον, δαλουγόδοο, δαξϊπιθθοο', ἐσγω 
γίδιίοπι τεααΐο, ἐγίδέου. ἃ Νῖδοο. Ὗ, 8, στυγουμένος ὡς τοῦ νόο 
μου ἀποστάτης, οὐϊο Βαρίθαδ, υἱ ]ορ᾽δ6 ἀροβῖαία. 5. Μοο. 11, 
51. σευγοῦντες, απο νατδὶο ἴῃ 2 δὲ. οἰγρίοέέ. “πρίέο. τοάάᾶις 
δοπογατγιέθδα, δὰ ἡτθπὶ Ἰοουπι οὐδβοεναὶ Ζέαπιέπέωμα ΙΝοῦ,,΄Ὧδο, 
ποϊΐομῃο ἐπέοιάττι δυπιΐ στυγεῖν, ποῖδτα Οταμηπιαίίοοβ. Αἀὰϊι 
ἴδιμδη, ἷπὰ αυϊδυθάδηι οσοἠϊοῖρθιυ. Ἱερὶ στοιχοῦντες, αὐυϑδεῖ 
ὩδΟΟγἶδγεΐοα ΡΥ ο,Υ αὐἴμδ οἱνεζέπι λοπογιπι. Οἦοδ6. δγεπι. σευ. 
γούμενος γ μισούμενος , ἀποτρόπαιος. ἍΝ 

ΣΤΎΓΝΑ ΖΏ, οοπέν δέον, ἐγὲδεΐϑ 8127}, δι λα Ῥεγοεζίον, 
οδείμροδαο. ἘΞ, οὐείμρεεοο, Ἐποδ, ΧΧΥΤΙΙ, 55. ΧΧΥΙΠ, 
19. ΧΧΧΙ͂Ι, 1ο. Οοπξ. Νίασο. Χ, 24. οἱ δὰ ἢ. 1. Χομολεηέμπι, 
Ἑοδοτα δϑηϑὺ στύγω Οοσουγτὶῖ. εογοῦ, ἔσευγεν, κατεπλάγη. 

᾿ Οοπΐοενς ᾳαυοαύο Ζοχέορου Ν. 7. 6. Ἀ. ν. 
ΣΤ ΎΓΝΟΝΣ, ρονεέμγδαΐμδ) ρογρίοσμθ, ἷἰτ. Λογγδημάωο, 

ἡγε. 5 Ὡ, ἀνρεγδιια. 108. Τ 11, 1γ. ἐπορεύϑη στυγνὸς, 
θὲ ρεγρίοχιϑδ. 880. ΧΥΤΙ, 5. τὴν στυγνὴν ἐκείνην νύκτα, Ζλογ-- 
τεπάίαπν 1}18πὶ τιοοῖδη Β. Ροὶ 8 ἐδηοῦγέοοδασι δὲ σέγαπι. Ἐλο δαὶ 
δεη80} στυγνάζω βυτηϊῖτον ΝΙΔι, ΧΥ͂Ι, ὅ. 08] στυγναζων ὁ οὐ- 

ρανὸς ορρομῖτας τῇ εὐδίᾳ, δοαἰξ δογοπίέαεὶ, Οουξ. Τοἐγό. ΤΥ͂, 
421. ὯΝὲ αυοαῃθ στυγνότης 46 δοεζὲ ἐνέδείίέα ἀἰοϊτατ. ' 

ἘΣΤΎΓΝΟΣΣ ΓΙ ΛΟΜΩ Ὁ28 οδα]ά. φαονίο, ἔγαβοογ, 
Ὅλα. 1Πθ,.12, 860, οοἶ, ΟλίΦ. στυγνὸς γενόμενος. “πῇ 

ΣΤΎΛΟΣ,, σοΐωπιπα, ἴγγ0 3, οογοπαπιοηέιπι. κα Ἀ6ρ. ΥἼ], 
άρ. - ΠΧ, δέαϊμα, ἴοτεια. ΧΙ.ΤΠΠ0, .58. - ὃν, αἀενιδέέαϑ. 
Ἐχοὰ. ΧΙΧ, 9. ἐν σεύλῳ νεφέλης. ἴα ἰτδῃοιυ]οτπε, ταῖϊϊοπθ 

ον ΒΑθλα 1)» ἼῸΣ, 4086 8860Ρ6 ῃ Εἰχοάο σοπιπιθπιοτγαῖογ, 
δοη5 οὔσῃ. - ἸῸΨ ᾿ῃῆπ. δέαηαο. ἃ Ῥατ. ΧΧΧΙ͂Ψ, 31. ἔστη 
ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωσίας ἐπὲ τὸν στύλον αὐτοῦ, εἴαθαϊ τεχ ]οδἰδ8 ἴῃ 
“ἰαίξογια 808. Οομπέ, 2 Ῥαν. ΧΧΙΙΙ, ι5, ΧΧΧ, 6. ΧΧΧΥ͂, 
10. οἵ Ζείπεὶλ Ἔχεγο. ϑάοῦ. Ὁ. 482. - ἸἨῸΡ. Ἐχοά, ΧΙ, 21... 
ἐν στύλῳ νεφέλης» ἴῃ οοέμπιπα ὨΘΡῖ5, Β. 6. ἰῃ οἶδα πῸθ6 
(0011. 81:. ΧΧΤΙΎ, 4. πἰδὲ 101 ἀ6 πιοηεέδιμϑ αἰέξδείπιδδ οορίῖατα 
χι8}18). 101ὰ. ἐν στύλῳ πυρὸς, ἴῃ πιδό Ἰρῃεδ. πὰ. ΧΧ,ά4ο. σεύ- - ᾿ 
λὸς κατενοῦ, οοίμπιπα {μωπιὲ, Ὦ. 6. ζωπιὲ8 σοέισαιπασ ἐπϑέανὺ 
ἀδοεπαεηδ. ἴον. ΧΧΥ͂Ι, 11. στύλου οὐρανοῦ, οοέμπιπαθ σοοἴὲ. 
1ιὰ νοσδηῖοι χποηέέα,, αὐ δ. ]1πῈ1 σοῖο δίάθσα ξοτίαηξ, δὲ 
δυχαῖ ἸΔαΘατῖα τούς δὰ οοἐμπιπαγμπι ἸΏδῖΔΥ δυβίδηϊδγα νὶς 
ἀδπῖυτ. Οοπξ, Νδῇ. 1, 5. δὶ, ηαποά [ΙοὉ. ]. ο. 46 οοοέξ οοἴιπι- 
πὲς ἀϊκῖτ, 46 γποπέΐδιεδ ἀἰοίζητ, δίς οἵ πο ἴθ8 ΟΠ 68 ΘΧΟΕΊδΟ8Β 
γ114 6 κίονας, δοἰωπεαδ, ἈρρΕ]]ατὶ ἄοσοι δ ωερέαέλεμδ δ Οὐἄγ9δ. 
α΄, ν. 55. ὍΌ1 “41ἐἰα8- ἀϊοίϊαν ϑυδεμοτα κίονας μακρὰς, 486 
ἴοσσᾶμ δὲ σοσϊππι ἀμφὶς ἔχουσιν, ἷ. 6. διείργουσεν, υἢἦ δολοῖ, 
ἰδ, Β. 6. ἐπέαγδερέμη δὲ αἀἰδοαρεαϊπαπέ, τὰ νοῦ ΟἸ]οββδδ᾽ 
αἰθηῖαξς. ϑίυλιλῖοχ «“41“ἐπαγὴ Ῥιμάδτι δ ΘΑ Εν κίονα γνοοϑδῖ. 

᾿ ' ' 2 
ᾷ 



ΕΝ 

ἘΝ ΣΤΎΔΟΩ -- Σ' ΠῚ 

ὙιΔ6 ““ι|δεγεὲ ονίο., Ογὶξ. Ρ. 5. 7π0. Ἰυαᾶ, ΧΥῚ, 45. πουθὸν, 
δύο στύλων. Οφηξ, τ΄ 29. - 9 Ὁ. Ρίυτ. σηδωδαθ. Ἑχοὰ, 
ΧΧΥῚΙ, 55. Τιρεγαηῖ ἔοτῖθ 0}. - Ὀδ,, 4265}, Ἐχοά, 
ΧΧΥ͂Ι, 156. ΧΧΧΥ͂, 10. δὲ 41:01 βδδρίαβ. -- ἀῶ, ρογία. 
ἙἘποοῖ. ΧΙ;,, 19. ϑαρ. ΧΥΠΙΙ, 5. στύλος πυριφλεγὴς, οοἸΌπιηα 
8. πιεδεθ ἰρηθᾶ, δῖ. ΧΧΧΥ͂ΙΪ, 24. υχοῦ Βοπὰ δρραεϊϊδῖωσ στύ- 
λος ἀναπαύσεων τολχῖτὶ : Ὁϑὲ στύλος φωοάνίφ ἐωδογιπι ποῖδῖ, 

᾿4π|0 πξεύπιμν. -  τἂδ ΒΌργα 8. ἀσηπτορ. 
ΣΤΥΛΟ΄ΏΩ,, οοΐωπιηαπι σΥῖρο. Μ5., ροπο, δέαΐμο, δγίρο: 

“41, ΤΏτοη. ΠΠ1,.12. ἐστυλωσε. 
ΣΤΥΠΠΕ ΝΟΣ, δἔμροιιδ, ἐὰν δέωρα ζαοξιιδ., ἃ στυππὴ» 

νεῖ στύπη. δίωρα. ΔΌΣ, ἐέπιεπε, «1. 1ν. ΧΙΠ, 59. υδἱ 

ΦἸΙ στυππυϊνοῦ. Ἡοοφεολείτωδ ποῖ. δὰ Ῥάνγηδοῖ.. ». χα στυπο 
σιέΐνου Ἰερουάπτι σοπΐλοιξ. 

ΣΤΎΠΠΕΙΟΝ, ΣΤΎΠΕΙ ΟΝ, δέμρα. τ 3, οἴμρα 
᾿δα ἐΐπο ἐσοάδα, Ἰυᾶ, ΧΥΊ, 9. ΚΣ ωίρ. ἥίωπα ὧδ ϑέμρρασ ογίιπι 

᾿ΠὩῬμέαπιέπσ, ΑἹ. 168. 1, 51. στυπεῖόυ. Οαπε. ἔτ. Ῥαοτ. 17. διΐ- 
εἶαδ: Στυππεῖον, στύππιον δέ. τὰ μὲν σημαένεε τὸ τῆς ἑλαΐας 
ὀστοῦν᾽ τὸ δὲ, ὅϑεν τὸ λίνον νήϑέται. 

ΚΑΛΆΜΗ ΣΤΥΠΕΠ ΟΥ, οἰμπιωθ δέμραφ. 95, ϑέιρα 
εὐ ὩΣ ἐϊπο ἐχομδϑα. ἴ68.. 1, 51. Οοπξ, Ζοδεολβέπγπα δὰ ΤΡλγγηῖς 
οι». 461. ᾿ 

ΣΤΎΠΙΗΠΪΙ ΟΝ, 1. ᾳ. στυππεῖον», δἴωρα. ὩΠαΒ., ξέπιππ, 
Ἰαά, ΧΥ͂, τά,-.4]. ον. ΧΙΠΊ, 47. στυππίῳ. “ ΛΚ, δίμρα 
δῳ ἐΐπο. ἐσοιεδδα. ϑγιηητη, 18. 1, 51. σευππίου. Αδάο Ιυἀ. ΧΥ͂Ϊ, 
9. ὉΌ1 οομξ, νασ. 1δοῖ. ὙΨίάο εἰ δῖτ, ΧΧΙ, 10. στυππίον συν- 
ηγμένον, βἴπρα ΠΟ]]Θοῖδ, 15 πππτὰ οσδοσῖδ, ἢ. 6. ζ[οπισπέωπι 
δὲ ράδεζμτπ ἐγαα αἱνέπαδ. Ηεογοΐ. στυππίον, τὸ λίνον. 

ΣΤΥΡΑΚΙΝΟΣ, ϑἐγναοίπμδ, ἐκ δίγνασε αγονο Καοίμδ. 
ΔΝ, Ρορεἶμδ αἰδα. δι. ΧΧΧ, 57). ῥάβδον σευρακίνην, υἱἷτ- 
ξδτι 6 δύθΟτΤΟ βίγτδο6: τδ ἴῃ ΠΌΠΏ1}118 1018 Ἰορτζας σταρὺ" 
κίγνην, δροΐϊο νἱτίοϑο. 

᾿ς ΣΤΥ ΡΑ͂, αὐθοσῖθ ποπιθα (46 4πὲ νἱᾶε ϑοολαγεὶ ΗΠ Ϊδ 
γοΖ. 'Ῥ, Π| 110. ΤΥ. ὁ, 12.},. τ, δασγγπια, νοὶ: δέφμον ἐπε 
πιαηατϑ. Τὰε 92 Ῥ]ατ, ἀγοπα οοπξμϑιπι. Αγ. Ὅοα. ΧΧΧΥ͂͵Ι, 
34. εἰ ΧΙ.1Π,.11. υνἱ ΤΧΧ ϑυμίαμα. Τ͵εογολ. Σεύραξ, πόλις 
᾿Εὐβοίας, καὶ σαυρωτὴρ τοῦ δόρατος καὶ λόγχη» καὶ δένδρον 
ὁμωνύμως καὶ ϑυμίαμα. Ἴλοπιας καρ. στύραξ μὲν ϑυμίαμα 
τι. Αιβανιος ἐν τῷ περὶ τῆς ἑαυτοῦ τέχνης" Στύρακος ἅμα ὀσμῇ 
“ϑεραπεύσας τὸν ϑεύν. Οσπξ, 1)ἱοσοογέάϊεπι 11Ό. 1. ο. 80. δέγα- 
δοπεπ 110. ΧΥΡ. ρ. 866. εἰ Σέ έογεπι ᾿ϊεγορῆγί. Ῥ. 1, ο. 25. 
6. 4. Ρ. 220. : 

ΣΎ, ἐπ, ἴπ δἷπρ. δὲ Ῥῇωγ. ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς. ἬἜΞ:)ε» ΨΈΓΕ. 
Ῥε ΙΧΧΧΙ,, γ. ὑμεῖς δέ. 868 Ἰερθηάσπι ἐδου δὴ εχ “ιδέϊπο 
ἍΜ. ρίαϊ. ο. Ἵγγρή. ρΡ. 358. - ὮΝ. ΟὐΟΒεοῖ. Υ͂, 6. σὺ δὲ τὸν 
ϑεὸν φοβοῦ 860, οοἃ, Καέ. υνὶ σὺν τερομεπδτπα, εεὲ 9 οοά. 
“4.ε.. οἱ οἂ. “4, -- ἸΌΓΌΝ, φιοά. Ιοτοῖι. ΧΧΙΤΙΙ͂, 55. 1μεξε’ 



λ 

ΣΊ' -- ΣΊΓΓΕ᾽ ΝΕΙΑ ον χῆβ 

ταδὶ σοπίμποῖῖσι Σ ΕΘΝ. - Ἢ, ἐσγσωπ ἔμμπι. ΤΧΧ 
4:0. ἴες. 1 Ἄσδρ, ΧΙΥ͂, 9. σου. ἘΠορδηῖετ. Νίαπι 13 Ἀ. 1, 
αὐυπάδε, - ἐμ, ποπ. Ἠσοδβ. ΧΙΠ, 12. σὸν φρόνεμος. 1 400» 
ᾳι9 “γαδε. 864 Ἰορξεπαπι οὐ φράνιμος. Σ οχ δηϊοοοάδηῖα 
ΤοΟῦ υἱὸς το816 Δα ιδοεῖῖ, Τη ζω. οοἀ. ΒδιΡ. Ἰορίτον ἀνόητος, 
γυρὰ ἔοτίΔ886 οδὲ 7Τλδοάοεέἑογιζδ. - ἢ, εἰδί. ἃ Ῥατ. ΧΧΥῚ, 
18 οὐ σοὶ (8ο. ἐσεὶ), ᾿Οζία, θυμεάσαε τῷ Κυρίῳ .. ποι εἰδὲ ἐδοοῖ, 
θεία, δάοιθσε ᾿ϑομιΐηο, - τϑν, “οδὲδ, ΜοΒ. 1Π|, 1. οὐ 
ὑμῖν ἐστε τὸ γνῶνω κὰ κρίμα; πομπ6 αἴδοθὲ ψοὰ βοῖτθ ἰυβ 
γιά οὲ ᾳ Ῥαγ, ΧῚΊΙΠΙ, δ. οὐ Αδμολοπέιπι ἴὰ ΝΙαι, ΧΧ, 45. ρ. 
853, - ΩΡ, πμπο. 2 ὅ8πι, ΧΥΤΠ, 5. 2 Άοζ. 1,18. Ιμρν 
τοὶ οὔπι Κεφ, δὲ ]Ζοπαίξ. πΏδΑγ, τἀδοα ἡ τοῦς ἐς ἱρ1ά, ν. 20. 
ὃ οὐπίτατί 9 Ἰϑρϑσαῃξ ΠΏΣ). γ1ά6 Φωκέον πὲ Ανιέέονίε. Ὁ. δ7ά. 
δέηυ., - ἈἽ ν πιραϊδεπι, ἐπέέπιμηι.. Ἑχοὰ, ΧΧΧΙΊΤΙ, αὅ, 
ΧΧΧΠΙ, 3.8. Νυ, ΧΙ, 20. δ᾽ διὲδὲ δδαρίιβ. -- Ἴ ὼ, ρογέα. 
Ἐχοὶ, ΧΧ, 10. παροικῶν ἐν σοί. Ῥτον. ΤΥ, 19.. το σῶν δπῖθ 
χερῶν τλμῖ κῶν Ἰαρδιάσμῃι 6686 νἱάοῖϊυτ, ἴοεοπι. ΧΙΙΧ, 4. 
εὐϊ σοῦ ροόξ πεδίοις ἀρυὰ χῖχ 860. δἴοα. νἰάοιυσς εδ86 ϑδν. 
δ, βωχε, βταθοὶβ Ἰἰϊεσὶβ ὀχριϑεδῦμμ, ΤΙ σϑι. Εω1, 20. Ρῥζο. ἐμ 
φοὺ Ἰερδ ἐν σοί. Τὴ τοχῖα Βεδτ. Ἰορίτυχ 9. 6 ᾿ 

ἾΣΤ᾽ ΕΙἷ, ἐμ 6ρ. πε, Ἠοϑβ. 1Υ̓͂,.19. Ὡωορέσπμς ΠῸΙΕ, ἔϊως 

ϑεὰ ἀγαῦο παθοὲ δωρενφοαΐδέ, (χϑὶ, 4080 Θχρτίπαἑε Βοδσ. πῦλε, 

νεπὸ, Βαλγαέξμδ οουλίοῖξ, δππὶ 16ρ1886 συεῖ, πιοναδίξ, 4αδϑ5ῖ 
δὸ πονϑῖε, ἢ, 6. νψϑηϊοῖ ἔῃ 4188 οδἷμδ. . έογοαγπιδ ᾿Δαῖθπι 
Ἰορίες συριεῖ νεὶ] συρίζει (το α!ϊ ἀξε. οι ΐπι͵ οἐδεέαν ἐξ), 864, υὺἱκ νἱ- 
ἐπε, νἱτοϑο, Οομξ, Ομρρεϊὲ Οεἰέ. ϑαον. μ. 500. -- Υἱάθ 
4111 Θεός. ᾿ 

ΣῪ ΜΧΟΝΩ ΤΑΤῸΣ,, ϑμ.δοΐμο. ὮΝ» δω- “41. Τυὰ. ΧΙ, 55. 
δὺ μονωτάτη εἰς σαῶλον ἐγένου, ἴα 5018 ἴῃ οἴου ἀ᾽ουϊιι ἔδοῖδ 
οι, δίο δμΐπλ ῥσὸ σεμνοτάτῃ, 4φυδὰ Ογαῤέπς ἰπ οἂϊ!, (οἄ, Α]οκ. 
δυρρίενῖτ, Ἰοδομάυμι οοιοῖς 2. 806, Ῥταΐοξ. ἐπ ὩΧ Χ 7πέξ. ο. ὃ, 

ι ΣΥΓΓΕΜΑ Ὡ, πὰ νἑάδο. δῖ.. ΧΧΧ, το. μὴ συγγέλασῃς: 
αὐτῷ, ἵνα. μῇ συνοδυνηθϑῆς, Ἀ6 γέάδαξ πα οεσπ ἐϊϊο, ἃ 6 ἀο]εη- 
ἐμαὶ δε ΕἸΙΌΣ πᾶ. οληι Νὰ Ἐωνρἑα, Ἐνεολεῆ. ν. 32. ! 

ΣΥΓΓῈ ΝΕΙΑ͂, ὁοφπαξίο. ἴπαι,) αἰ οοέμθ, ἴῖ. ραδγιεῖιθ, 
ἴων. ΧΧ, 2)ο. - 11, αφέαϑ. ἴε6. ΧΧΧΥΤΙΙΙ, 12. - ηὉ, ραγρι- 
ἰμ, ὅδα. Ὦ, 8. -- Π95, ορρτέπιο. Ῥ6. ΟΧΧΠΙ͂Ι, 4. Ηΐο 1686. 
Γαδξ 1}2, ϑοδοίφδ, ργοϑαρία,..-- ὈλοΆ. Οεα. ΧΙ, 1. - ππευπεος 
αι ία. Ἑπχοΐᾷ, ΥὙἹΙ, ιά. ΧΙΣ, ,2ἱ. Τυά. ΧΥ͂ΙΣ, 7. δέ. εχ, 
Αι. 'ϑγπιπι. Ῥε5, ΧΧΊ, 8. - πῃ παϑυθν, 7 απυϊέα ἐκίεπ βου 
πἰδ ἃ, ἐγίδμδ. 1οα. ΧΧΙ, 5. δὲ 6. 660. Οὐπιρί. - ὈΡΙ Ὁ ῥ᾽. 
Ἐχοὰ, ΥἹ, 16. 19. ΝΌπι. 1; 20. ἐὲ 4118]. δὲ.. ΧΧΊΙ, 6. μαπιΐ--. 

ἦα, ϑαρ. ὙΠ], 1γ. ἔστιν ἀϑανασία ἐν συγγενείᾳ σοχίας . Ὅδὲ ᾿ 

συγγένεια Θδὶ ζαπιϊῥἑαγίέαρ,, αγοξίδείπια σοπέμποέῖο, ἀπιειφέφ, 

', 4, φιλία ἰπ δ64π. Ζ7οδορῆ. 8. 1. 1Υ̓́, 9; Ρ» ὅ01. 6ἀ. δίαν. διὰ 
θυγγέγειαν ἡ ϑών. 



ά ΣΥΓΓΕΝΗ͂Σ --- ΣΥΓΙΡΑΦΕΥ͂Σ ΄ 

ΣΥΓΓΈΝΗΣ, σοὐρπαΐμδ. ῬΩΘ 13, “Ζιίέμδ ρῥγοσωτγαέον, 
ϑγπιπι. Οδη. ΧΥ͂, 2. « με ρᾶγῖ γεάσπμον. κα Ἀθρ. ΧΎΙ,11. 9 
ἘΠ), ραΐγμμδ. Τον. ΧΧ, 40. τῆς συγγενείας 560, Κ᾽ αξ.. αθ4- 
ἰτδοῖο ροϑίζο ΡῬΙΟ 'σοποῖξῖο. - 5 1, ἀπιξέα, ιν. ΧΥΠΙ, 
14. ΧΧ, 20. - »{Π, ὀγασλίμγα. ἘΜΖΘΟΝ, ΧΧΙ͂Ι, 6. 1, εροταπς 
491», τοι [8τ18 Ἰδηξυ πὶ ρπηοῖϑ, ΟΟπβδηραΐποο Ηδρταδὶ ΡΣ 
ψοοδηῖ οἵ ὑω3. ἴ[66. ΧῚΥΠΠ, ἃ - πηξυ, 72 απιξέϊα. Τιον. 
ΧΧΥ, 45. 1ο5. ΧΧΙ, 27. - ἨΔ, 6767. “πιοϊξέδ, αοίξοαξιδ. ἃ 
88:ι. 1Π|| 39. φυδδὶ Ἰερέδϑοης γε) αυοᾶά πιοπινέδ οοπϑαπριῖο 
᾿πδρ ποῖδι, δ ὙΠ, 864 δἀππιοάιπι ἱπορίο. Αἄάα 1 ἸΝδοῦς 
Χ, 89. ἘΡὶ ῥτο συγγενέσε οοἄ, Αἰεκ. συγγενεῦσιν ΒᾶΡοῖ, τδὶ 
δἷδα ἀυὍ10 Ἰθροπάυπι 6δὲ συγγονεῦσιν. . 

᾿ς ἈΣΥΓΓΙΓΉΡΑ ΣΚΙ, οοπβόηέδοο, ϑῖν. ΧΊ, 16. τοῖς γαυν 
"διῶσιν ἐπὶ κακὰ συγγηρᾷ κακία, ΤιΘραπῖαξ μαθὸ ἔῃ δά. Οὐοπιρί, 

,, Οοά. 4ὡρ. Ησεδολοίἑέξ, οἴ ἴῃ νουβ8. μέσ, 877. δὲ “γαῦ. Ἡδετος 
οἱ. 110, 171. Ρ.. 21}, 55. γηραάσκοντι δὲ συγγηράσκουσι. ἴδορν. 
Ῥανγαθη. αὐ ἤοπιοι;. ο0]. ά, 5. ΤιορίτοΣ 6ὲ συγγηράω ἃρυᾶ" 
Ἐμωηρ. 7πὸο. Τγαρ. ν. τϑ2. ν. δοδ. 

ΣΥΓΙΓΓΝΟΜΜΑ͂Ι, ϑθὲπιμΐ ϑώπι, σΘΉΏΨΘΥ δῸ, 1ίθχα : ΟΟέο, 
δογιοπδο, ΜΝ, σορποαδοο, δἴϊαπι: σοδο. Οδθη. ΧΥ͂Χ, 5. ἐξάγαγε 
αὐτους, ἵνα συγγενώμεϑα αὐτοῖς, εἄἀυοῖϊο 1108, τὺ)ὲ οοπδεπιδα- 
γρτϑ σὰπὰ 11118.. Οὐπῇ, Τάτ. ΧΤΙ, 15. ϑυβαμῃ, γν. 11. εἰ 58. 
οἱ 2 εσδοϊϊἑὲ “ἄνογϑ. δοῦν, Ἰιῦ. ΤΊ, ο. 20. Ρ. 152. ϑῖ0 εἴἶδπι 
“«εἰίαπες Κ΄. Η. ΧΙ], 65, ὄναρ αὐτῇ συνεγένετο, ῬΘῚ βοπιηἑαπι 
ουπὶ 1114 γόπὶ λαδιΐέ, - ἔὔΞ., ἀσομπιδο, δοδθο. πο. Τοῦ. 
ΧΧ, 16. συγγενέσϑαι 860. οοὗ. Ζὲρε. Κὶ - λϑυ, ΤἸΧΧ 860. 
οοα, Οχογι. 8δα ροῖξυβ 7πο. 7πέ. Οεοη. ΧΧΧΙΧ, το. 

ΣΥΓΓΙΝΩΣΚΏΩ,, εἰπεῖ δοηξέο, σοηϑοΐμδ δπι, σορποϑοῦ, 
᾿ φαίδέϊηο, ἑρπόδοσ. ἃ Νίασο. ΧΊΨ, ὅ:. συγγνοὺς, ἐπέοιοροπδ. 

ΣΥΓΙΝΩΜΗ͂, οοποοοδῖο, νοπέα. ῬτοΙῖ. δὶτ. συγγνώμην 
ἔχειν, νοπέαπι ἄαγε, ἑρτεοϑοσγσ, Ἐϊαάδην ἕοτιαυῖα Ἰαρίτυν 460. 
06 91ν, 1Π||.Χ2. δὲ 2 Νίαοο, ΧΥΥ͂, 20. 860. “1ε-. ΟΕ, “16ἰΐαπ. 
ἤ. Η. Ὑ,1γ). ϑιιξάαδ: συγγνώμη, συγχώρησις, δῖ Ρ601]ο ροβῖ: 

᾿λαμβανεταν δὲ τὰ ὄνομα ἐπὶ τῆς ἀφέσεως καὶ συγχωρήσεως.-. 
ΣΥΓΓΝΏΜΟΝΕ'Ώ, νοπέαπὰ ἄ(ο., ἑρποϑοῦ, ἀ Νῖδοο. Ὗ, 

15. Τοδοθηάὶξ ἃ συγγνώμων, Ἦ, 6. συμπαϑὴς, οἰκτίρμων, 

ϑιυξάα. ἱτιϊεσρτοῖς. ᾿ : Στ 
ΣΥΓΓΝΩΣΤΌΣ, οέσηιιο, ομὲ αἰέφωξαῖ σοποοααίμν, νεπία 

ἥίρπιιδ. ϑαρ. ΥΊ, 6. συγγνωστὸς ἔστιν ἐλέους, ἕαἰρημ8 68ῖ, οὐἱ 
χαϊβετιοοτῆϊα Θχ ΒΊθδδῖισ. ϑθδρ, ΧΙΙΠ, ὃ. οὐδ᾽ αὐτοὶ σὐύγγνωστοιγ 
Ὥθαι6 1ρ81 σεηΐὰ αΐρηΐ, Κεῖσ. πεὸ λἰδ εὗδε ἑσποδοί. 1.85. 

“ Ογνιἐὲ ,Μ,Μ8. Ἔνοπι. σύγγνωστος, προφανὴς γ ἄξιος ἐλέου. 
ΣΥΓΓΟΝΕΥ͂ΣΣ, ηωὲ δδὲ δ. φαόπι σορπαέέοπο; Ἀ 511» 

ἴυθπᾶδ δδῖ βδεοὸ νὸχ οὐάίοϊ “Ἴοχ, 1 Μίδςο. Χ, 89. υϑίὶ παπς 
Ἰερίτατ σιγγενεῦσιν. Ὑιᾶδ βιρτὰ 8. ν᾿ συγγένης. : 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣΣ, δογίρέογ, λιίδιογίοωδ. ἃ Νῖδοο. 11,29... 

.Ὶ 



ΣΥΓΡ̓ῬΑΦΗ, -- ΣΥΓΚΑΘΥΦΑΙ'ΝΩ ,56 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ͂Ν, ε«ονέρεϊο, ρμεοαϊϊατίτον ἀ6 δογίρέξοηα ζἐξίουυ 
τἶοα ἀϊοίτατ : ἐξδδν', δχηρσργαρῆα, ολίγοργαρλμωῃ, φέϊρωξαξὲσ, 
εμμο, ἰῖ. εογέρέιπα. ἌΒΌ 205, γορ δα γῶν, Ιοῦ. ΧΧΧΙ, 50. 
«γραφὴν δὲς ἣν εἶχον κατὰ τενὸς, ολίγαργαρδιφπι γοτο, ααοᾶ 
ϑεδαπι οοηετα. 8114 θπι. Ομ, Τοῦ. ΥΙΙ, 16, υδὲ ραοέΐος 
δμεπ οοηδωρ ἐξ φογλϑέξέμέξ σὲ οομέγαςέἑξ ποιῖδὲ, ραοέμπι, εοπέμραία, 
1} ἴλοο, ΧΙΙΠ, 4), αἱ “«4οαππι Κ΄. ΗΝ 1ὶΡ6 1. ὁ. 1. Αἀάθ 
βοπιαοίεπι ἀδ πβοσΐο πϑεγαν. Ὁ. άγι, ἃ Νῖδοο. ΧΙΥ, 4:ι. ὅπωφ 
Ἰράζωνται ἐπὶ κῷ ὀνόματι αὐτηῦ πᾶσαε αἱ συγχραφαὶ ἐν τῇ χώρφ» 
αἱ τουῖθαπίις ἴὰ Ὡοιοΐηθ. δὲ Οχμῃΐα ηϑεέρα Ἀβα υτω ἷς 
τε ρΊ086. “" πὸ ἢ 

ΣΥΓΓΡΑΦΣΣ ἽΔΖΔΙΚΟΣ, -γηρταρᾶα, δονὲρέμγα ἑηέφιρας 
50, ἑωσίααα, ἐογαπι ἑωχὶ, 685. ΤΥΤΠΠ, 6. Βρηθ αυοδά 
δεμβῦ!, ὅϑϑύπιο ᾿δμᾶπι 101 οδδὲ ἀ ἀθθιζοχίριϑ, δὲ ολέγοσγα- 
Ῥίυπι οοτμαοὰς ἐμβεπι ἀϊοῖ ροίεοδῖ, αυΐα τιοϊδοξυπι δϑὲ, δὲ 
γἱι ΟὈ] ἐσ ϑιιὰὲ Βαραὶ. 146 «ἃ ἃ. }. ΜΜοιξαωδοίμεπι, δ 
,; ΣΙΓΓΡΑ ΦΩ,, οομπδορέδο, αεδογίδο, ὩᾺλ2γ, δογίδο, “4. 
(οὶ), ΧῚΣ, χ6. συνέγραψεν. “ Ἂ" ὯΝ 
ΣΥΓΓΥ͂ΝΑΣΙ, Α, οοπιπικδς ἐπογοίέαξίο, σοπμπογοέωπι, 

Τεὶ δωρμαλεθε: φαφεοίέαέΐος. 880Ρ. ὙΙ1Π, κ8. συγγυμνασία 
ὁμιλίας, οὐπέαεει οοἰϊοηιέξ, ," . Εἰ ΞΩΣ 

ΣΥΓΚΑ͂ ΘΕΖΗΑΙ, φονοίάεο. ον, 6δδο. Ἐπχοᾶ. ΧΧΊΠ, 
50. Βέᾶμῃα. Ο, 8. -. - .. ᾿ κι 

ΣΥΓΧΑΘΙ ΖΗ, ἰάοια, ἴέθηι ργοοωπιδο. νὰ Ηρ 
50}, διεζο, ἀἐῖῆο. Ο6ι. ΧΥ͂, 11. συνεκάϑεσεν αὐτοῖς. Ἰ)ετὶν 
γΑΠΐ68 ἃ δ'ῷ5 Ἰδρογιπέ ρσοσυ] ἀθδὴο 53, ὯΠΠ|6Δ δηδὶσρίδθ 
80 ΒΕ: 6: ΟἸΔΛΙΟΏδ ταϊΐοι ΒΔ ΙϊΒ. - Ἢ νῶν ΕΙΡΒ. βοπο πιᾶν 
μη, Αἱ, Ἑισχοὰ, ΧΧΊΤΙ, 1. συγκαθέση, δὶ ἴὰ ποΐλομο οομ» 
ἐρίγαηἰξ Ἰορὶϊατ, - δυϑ, 8666... Ἐχοὰ, ΧΥΤΠΠ, 15.. Ιοτγαπὰς 
ΧΥ͂Ι, χ,6, - Ὧ"3. ΤΟΧΧ β6ο. 64, Ὀοπιρὶ. Ἐχοῖ. ΧΧΗΙ, 52. 
Συγεαϑίζειν διαϑηκην λῶὰῃ Ὦδο οταιϊ οὉ}}8 βονίό δϑβαῦ: ἐπ σοΉ δέθδι ὁ 
ἐοἰοπιιὶ Κοσαΐμϑ ραηρογο. ϑεὰ ἀμθῖτο, δὰ ἔϊα Ῥδτ υϑα οαπδπάΐ 
40] ροβϑῖτ, Ῥγαδξετεμ δ ἱᾳίτασ, δὲ Ἰδοῖῖο στο! 4 υὐτατ 1 ΡΣ" 
ται συχκαταϑήσῃγ, 6 ανῦὰἂ ΡΣ σομπιροῃάϊ μη 8 ΣΡ αὶ συγῆδι- 
ϑίσῃ ἔδο116 οΥἶτι ροῖυΐτ. - ΥὙγ5., σμδο. Νυπι, ΧΧΙΠ, 27. ἡ 

᾿ δὸς δυνεχάϑισεν ὑπακάτθλ "Βαλαὰμ, ἀδῖπα ᾿ργοοεμπδεδαὲ 8ῸὉ 
δίϊολπιο, Ἐοᾶδπι δϑιιϑα σϑεθυπι συγλάϑημαι πϑυτραίατ, -δίὰ, 
ἷν Σιοίαπὲ Ροοιαοὶ. Ἦ, ἘΠ, ». 445. συγκαϑήμενος εἰς γόνυ ἀἷ- 
αἴας ῥγοσιεπιδ λα ἐπ σϑῆμ,. οἵ ἐθ Βαοί δ Μ. Θραέ. Δῖον. ΧΤῚ, 
Ῥ 5445, χαμαὶ συγκαϑῆσϑαι, ἀϊειδ ργοοιπιδογοι ιὰθ αῖὲ 
Ο42. ϑαον. ἘΠ. ΤΥ. Ῥ. αθί. Ψὲᾷο'εε ὅ Πάν. ΙΧ, 6. χὅ. ᾿ 

ΣΥΓΚΑΘΥΦΑΔ ΝΩ,, δἐπιωδ ἱπῖοχο, οοπέεχο. Ἤϊαςε 
Ῥδταθὶ5 σὺν χρυσῷ καὶ ὑακίνθῳ συγκαϑυᾳφασμένος, ομπὶ αμτὸ 
εἰ ἀγαοίμέδο οοπέφσέμδα, ταϑροπᾶθς Βοῦτγαιοο ΝΊΘΝ ῬΆΙΓ, 
πιέναθ, ἴοᾳ, ΠΠ, 33. Ῥτδεῖεσοα Ἰερίτυς χοᾶ. ΧΧΥΈΠ,. 7. ̓ 
ἐθ0, {4 ροὰά. Τοΐπι. Ῥτο Ὁ, ἐπιρίσο, ἀ)δὶ Ῥώϊια Ἐ, θ0. φυνυν 
φαγεῖς ἨαΒοῖ, ἐπ : τ ϑ.,. νὐωλ ὦ 



’ 

ἝΩΣ ᾿ΣΥΓΚΑΙΩ -- ΣΥΓΧΑΛΔΕΙΩ 

ΣΥΓΚΑΣἊΏΩ, εἰναι πο, οοπιδινο, ὉΞιε, σαο, Οοι. Χ ΧΧΙ, 
άο. ἐγενόμην τῆς ἡμέρας συγκαιόμενας τῷ καύματε, καὶ τῷ 
σιαγετῷ τῆς νυκτὸς. Πΐόγοη. γοδαν. Τὶ συγκαΐεεν εἴξλαπι ἀφ 
ροίμ δὸ ζρίρογα δἀμῃίθεῖυσ. Βθπθ, ϑὲο δηΐσι, δεΐατη Ῥγοΐδηξ 
δυοίοτοθ Ἰοσυππίωτ, τῷ Θχιδιϊ θεν ΠΟῺ τΠ08 Ρ6}1 δος ἔγὶ. 
βοτί να]ῖδο δἀβογίβαης, αυϑηΐ ἱρηΐ, 2, 4.. οἴἴδην τεῖ πδέμγαθ 
δεὲ οοπγοηΐδηϑ; γ᾽ άο διιρτὰ 8. ν΄. ᾿ἐχκαίω., - ργ1π ΗΠ ρὮ, δος 
τεπάο. ἴε5. Ὗ, τι. -- πὴ ΗἸρἢ, ἃ Π23, ρογομέϊο. Ῥβ. ΟΧΧ, 
6. ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσεε σε, οὐδὲ τ σελήντ, : ἈΒ1 Οαρροίδωε 
διαῖαῖϊϊ 605 }6ρ᾽586 3). δὰ ποι βδιτπυϊδγμῃῖ. "33 οἵ 5}9, 

᾿ 868 δοηδβει τοἀἠίάοτιιῖ. δοῖ πο ρϑίοιεῦθέ ἐ6 Ἰπηρυορυῖα εξ 
τι ρΒοσίοο ἀϊοίαπι Ρτὸ : πο» μγδὲ ἐ6. 80116 ΘΌΣ ΡγοΟρυϊυα 
ὀδβὶ μγογϑι ἨΘῺ ρεγεμέογο, Οοπξ, ὥγωδεὶ Οὐδέ. ἈΌ. ὙΠ]. ς. 9. 
- Ριχὴ ΗΙρΡΒ. ἃ [νΣ, ἀγοίο, ὅγπιπι. Τοῦ, “ΧΧΧΙΠ, 18. συχκαέει. 
Ἐπκ δοηϊδοιϊὶα Οσρρείίξ Ογέε. 8. Ῥ. δ... Ἰερὶε χη, ΔΡ ὨΥΧδ, 
ἱπροσηάεγε,, ϑιμοσδρηάῖογα. ΝΣ δυΐθαν δεηϑαπι Θχριθβϑδίβ9 σὲ 
«ἄειον, πδηὶ συγκαέδιν Ὦ. 1. δεμδὰὰ ππϑῖδρΒοτῖοο ρύρ ἑποίέαγϑ 
Ῥοδιίυαι 65ῖ. Ναπι νοῦρα δϑρέγέέψθ νοηΐξγὲδ πιδὲ χι6 δοαῤιγίξ 
φοπίίϊηοηξ οἰδραηεῖ 5 πιϑη) ἐπιδρίπθπι, 640ὰ ἰπάϊοδίην δὸ ἀ6- 

᾿βοτιδεϊων ϑαπιοδ συρίάξίαδ, αὐ δὰ Ξο]]οᾳυΐα ταρίδιυσ, δἂὺ 
δῆ δα τηϊηΐπια ἀἰνούβδηι Ὁ 6, 4086 ἐπ ἴοχία ΒΘΌΣ, σορογίξως, 
Ῥεοίογὲς δρίγέξειδ πιΘ σοωγοίαξ. ΤΠ. δ. ῬΡθ6π6 Βυβοοοῦ ῥγϑο ουρὶ- 
ἀϊιαῖα Ἰοαυθμάϊΐ, - Γι, γόγσδο, σιππο ασϑέι αἤεςέκεο 586. Τοδὲ 
,ΧΥῚΙ, 6. συγκέκαυται. Ἀδερεαχετυπὲ δὴ τα, 25, δὐὲ σὲ 
αἱσοϊβοαίλυποηι, απ νόερυπι Ἴ2Γ, Ροβῖθα ἢ ΤΏ ΆΪαν, ἔα! υιδῖϊᾶν 
ἕυι, αυοά οἴξαπι νυ] 7 αϑὲ, 41 ἈΘΥ ἸΏΌ9 ἱπιοτργϑίδιοσ, .- 
ὨνΠ, δέζατιϑ. ἔοι. ΤΝ͵ 9. ζοπέωδ δἰέξηδ δϑῖ ἰδὶ., 4τ,Σ δεδῖυσε 
40115 δρίταμπαο πο πιϊμιϊξ, - Ὡγι, σίωπια. 168. Ὗ, 24. « 

ΞΤῊ ΝΙΡΒ, οὔϑοιγον. 16. ἸΧ, 19. 6011. ἀγΆ. ΚΕ ἀεοέμϑ, δὃὺ ᾿ . “ 
ἤ “ ν 

ΛΘ, οοπιδιδαίέ. ἔξ γπραθ δϑαδυτα 6 1000 ο0]]6ρ 1586 ν᾽ άθη- 

Ἔν. τ ἼΡ5, ᾿εγζοαίο. Ἰοῦ. ΧΧΧ, 17. συγκέκαυται. Τιῖθοτα 
Ἐηρβηδ]ογηῖ, ἀὸ ζοῦγα βοιϊϊοος οορίϊαμίθϑ. - ἡ. “44. 
Οδηῖ. 1, 5.᾽ ᾿ 

ΣΥΓΚΑΆΒ'Ω, οοπρορο. με, φροοο, Ἑχοᾶ, ΨΙΙ, 11. 
1οδ. ΙΧ, 22. Χ, 24. δἰ Δ)1}0ὲ1 δδδρὲϊιιδ. - νΌυ), αἰφοέμαρ,, ,“πάο. 
«4. 1 ὅ58πι. ΧΧΊΥ͂, δ. συνεκάλεσεν. ϑεὰ απο “Ἴφιξέαε. 1ῃ» 
᾿τειρτθίδι οπ θὰ Π0Ὰ νΒΟΔΓΘ διιβρίοϊοιιθ πιθηάϊ, γ6] ε86δ6 ροῦν 
Βὺ5 τὙεϊΔΡΒοτίοδπι, ἄοοοι “οπέζαμσοπέωδ, ΒΒ δέξμι86 σοπιϑοῖξ 
συνέκλασεν. Ἐξοάεπι ἴδιηδη ἔυγο βοτὶ δὲ φυοαυδ ρόβ8βοῖ συνέϑλα- 
σεν. Οὐδπαάσδηι ἀπΐθμι μία ὁχ αἴταφας οοπϊδοίιτα ποῖϊος 
ἄιϑτῃ νοσρὶ Βορσαϊοὶ ρσοργίδιι θχρτϑϑϑὶῖ, τδιθη συγκλάω δα 
συνϑλαω δθη1.6 δ νὸχ Βδργχαΐίοδ δϑῆδβιι πιθίϑρβοσίορ Β. ἵν 
Δοοϊριθηάυπηι οχΐξ, αὖ δυρρ]δαῖασ τὴν βουλὴν, δο τεδροπᾶθοδξ 
ΟΥΠΘΟΌΪΟ φὲπδα 23 γἰΐδη ὄγοοΐθη, Ὦ.. 6. φορογθ, τιὲ αἰλᾳιιὲβ 867) 
ἐεπέαπι δῶπι πεμέδὲ, αὐ ἃ ῥγοροδέξο 5μ0 γεοερααί. Οδοῖθτυιῃ 



! “ ᾿ “ ᾿ 

᾿ς ὩΣΥΖΚΔΑΜΖΘ -ἰ ΣΥΓΚΑΜΠΤΩ.. 5158} 

ἐφηβειβαῖ υἱτδιθῆτθ σομπίθοϊηγδηι διιοϊουὶ ἴδ Κλ. ἤες αοΐ 
λοδεὶ οσπήγορί. Ταάίτδ, ΠῚ, 5. συκεκαλέσεν πᾶσαν τὴν κακίαν 
τῆς γῆς ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. ἢ. 6. παγγανὲξ ἐδ, ᾳμαέξ ἐπὲμ- 
γἷα εἰ σοπέμγιοίδα αὖ ἐἐὲα ροριιὲς αοοέιια γμανίξ. ᾿ ᾿ 

. ΚΣΎΓΚΙΑΖΒ᾽ Ὡ, σοηνοοο, οοῶσταρο. Τα, ΤΠ, 4. οἷς 
“υνεκάλεσε τὴν βουλὴν αὐτοῦ. 1. δοκῖο δ66ο, φαδηι 424, 6ὲ Οοπιρί. ὁ 
θεῖ, οὗ ν-. 2. ρσδοἔοσθη δε δεῖ εῷ συνετέλεσε Οοα, Καε. Ῥλὲ- 
ἄκου. Οἴοδα. συγκαλῶ, οοπνοσο, σοποΐθο, μογοΐξο. 

ΣΥΣΤ ΚΑΙ ΔΥΗ͂ΜΑ, οοσρονἐπιοηέωπη, ορϑνἐπεδη ἐιω, ἐφ ρι4-: 
πισηέωπι. Ἠλ3, αἷα, ὁγα. ΏὮδαι. ΧΧΙ͂Ι, 50. ΧΧΥΗ͂, 20. 
. ΣΥΓΚΑΜΎ ΠΤΩ, οοορεγίο, οοηπέερο. ἼΣ3ν "40. Ῥελ 
ΤΧΥΤΙῚ, ι5. συνεκάλυψα ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου. 1ἴὰ Ιατϊῃ 
ἴοτο εἴ πιταεοὶ Πἰδσὶ οαλῃθ8. δ64 νϑγδι Ἰδοϊ᾽οη θη βογνανῖς Οοἀ. 
Καί. συνέχαμψα, Ὀἶ χ μ]ἴθεα πηδ. Δ σατῖλιθ ἔθος ἀπδ8 λυ. 
Ἰκμοῆο δαθὸ ποῦ τπιοῦο δὰ σϑμι δρίΐου 6886 υἱάφιῃσγ, γοχζύωλ 
δἴϊδαι οτλ 81118 89. Ἰοοἱδ σομυδηϊοπίῖον, ν. ὁ. ΡῈ ΓΟΟΥΙ, 6. 
ΧΧΧΙΨ, Χ5. Υἱάο ᾳφυοῃτθ βυρτὰ 8. καλύπτω οἵ ἰωέτα ἐ8. ν. 
δυγχάμτετω. Ἴγοπιπιδο 1οβὶδδο γἱάδπῖοτν 50. - ἼΠΣ, Ῥ,ΟκΙ 728 
ἐτραπαῖο. ἃ Ἀδρ. ἸΥ͂, 55. δὲ ργὸ συνεκάλυψεν ποππι}}16 νἱ ἀ6. 
ἴῸΣ 16 ἄμτι συνέκαμιμεν, Ὦ. 6., ἑηλεσέε, ἑπομγνανίξ 86. υὺξ 
1άοι (ὐοᾶ. Κα. ΒαΡόϊ. Υ ά6 δὰ ἢ. 1. ποῖα Ζ.. 808. ϑ8ε4 ἀμππ, 
86 ρΡτοτυι ΒΌΡΟΙ ΡΌΘΤΟ Θκρδηδεδαῖ, εοπορεῦδὶ οἷυϑ φΟΤριβ 
40 ΟΘ 511|19., μὲ 1ποδθεοστοί. -- 505) ΡΒ. ἃ 320, σέγεμπιααὰ 
1 Άερ. ΧΧΙ, 4, - σῃηῆη ἩΔΒΡ. ηρμέο δ.) αἰἰδοὶπιτῖο. ι ϑ8πι. 
ΧΧΥΤΙΙ, 8. συνεκαλύψατο, οοφορενέα ξποὲς Φφρα 86 εἰξεοίπμρανέξς 

Τωῖρ. πιμέανὶἐ καδέξιμπε δέεται, Αταῦ. ς ὅλαι , κὁδέοπι ἐπαϊμὲξ "δ , 

ἐγδέαπε. 1 Άερ. ΧΧΙΠ, 30. α Ῥον. ΧΥΠῚ,, 29..560. Κα. - πὸ5 
ῬΠΒ. ρα. ΙΧ, .ὅ, [πὰ. 17, 18. γχ0. εἴ 4}νλ. - πῆρ, χεσμπάο, 
Ἐχοὰ. ΧΧΥ͂Ι, 15. δ:τὌ. ΧΧΥ͂Ι,9. δ. ΧΠ], 39. 6θ0. οοα, Οἠέδ.. 

ΣΥΓΚΑ ΜΠΤΩ,, οἰπιμέ ἐημβεαὲρ». ἐπσωσνθ, δομέογφιφο. 
ἩΡΌΠ ΗἸΡΒ. πμέανα ἤαεῖο. Ῥδ. ΌΧΙ, δ. νοὶ 24. - Ὥϑ3ι 
βεο. ΑἹ. Ῥε. Τ,ΟΧΥΤΙΙ, χ5, συνέκαμψα. Ὥϊοἱ φυϊάδηι ροεϑβοῖ, 

᾿ ΠΧΧΊΙΡοτο νετεῖδδ6, 4υἱὰ νἱἀοτθηξ, ποὰ οοπιπιοάε ἀϊοὶ ΡΟο886 ς 
“ενὲ ἐπ ἐοέμπὲο απέπιαπει πιθαπὶ: ταῦ ρ 8 τάταθη ρῥἰδοθῖ βἐδίμποτο, 
ἐ08 16 Ρ1880 Κ»53Ν, ἃ "25, ιωπιϊέἑανέδ, αδρνδαδὲδ, ἀθδηι 16οῖῖο-- 
Βεπὶ' 4 (08 βοσοῖαξ δῖ 8γγμ8 δὲ Ζραζέογ, «Αοέλίορ. Ἐπ ογΐ- 
πίομα, Αοσλῥενὶ Ἰεραχαπξς ΠΞΌΜΝ ἔατ, ΝΙΡΗ. ἃ 55. Ζω(ζσαέμε,. 
βαβαῖ: ορονμὶ, Ὑιάοῖουν ἱρὶταν 16Ρ1580 δρυδ ΤΧΧ συνεκαλυψα.᾿ 
Ῥοσίδαβθθ φυου ΓΟΧΧ δουιρβοσδηῖ συνέκλαυσα. Ῥτοθαῖ αποαιθ 
πο σοπίδοίῃγομι γογεδέσίωδ, οαἱ ΠΙΡτατι ρτίπιθτα συνέκλαυσα 
δοτὶ ρ8ΐ586 νἱἀδηζωσ, 4ποα ἀοϊηὰθ πῃ συνέκαλυψα εἴ συνέκαμψα 
Ἀνυϊαΐπηι δῖ. Ορμξ, Βοεὶἑ ποῖδβ δῇ 2 Ἀερ. ΙΝ, 35. ἂς ΚΖαϊεξ6.- 
παν. αἂ Τλδοογ εξ «Δοπ. Ρ. 220. - Ἴλ), ῥγοηπώπι πιδ᾿ ὁχραηαο. 
ΑΙ]. ἃ Άθρ. ΙΥ͂, 54, εἰ ὅδ. - ν»5. Ἰλσοα, εἰ ΤΙΧΧ 560. οο,. 
Οὐοέοίδη, Τα, Ψ, 27. συγκάμψας. Νιάο 24 ἢ.1]. ϑολαγ[οπύονγρέμπι. 
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ι8ϑ ΣΥΓΚΑ͂ΠΤΩ -- ΣΥΓΚΑΤΑΦΕ’ῬΟΜΑ͂Ι 

ΣΥΓΚΑ ΠΤ, οοπιδο, εἴἶδνογο, “ὉΡΌΣ ἨΪΡΗ. πμέαγδ 
7οῖο. Αἱ. Ῥέαϊπι, ΟΧΎΤΗ, 2. σύγκαψον, αὶ 8.1} "θεῖ τθοῖϊυε 
σύγκαμψον Βαρθηῖ, 

ες ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΙἊΝΩ, δ ἐϑεηα , πα ἀρεδωβεῖν; ἽΝ 
ΠΣΠΕ), αδδοσπαο ρμοπδέ. Αι. ὅγπιπι, ΤΟ ΧΙΧ Ῥ6. ΧΙΥΠΙ, τδὶ 
(ἴοπέ, "σαπε. ἐν: Ρμδν, ψ. 19. 86ρ. Χ, τά, ; 

ΣΎΓΚΩΤΉᾺΊΓΗΡΑ ΣΚΩ νοὶ συγκαταγηήράω , δια σογιϑθω 
πδεοο. Τοῦ. ἼΗΙ, ». αὐτῇ 'συγκαταγηράσαρ, δὲ δοπαϑιθϑοθγές. 
ἸΜεπανάνὲ γασπι. Ρ ,1οά. 64. Οἰονέοὲ. 

ΣΥΓΛΚΑΤΙΔ' ἡ ΝΎΥΙ͂Ι, σοπ νέπρο. ὙΠ. ὅγπιπι. Ῥρ. ΤΧΨΗ; 
44. συγκατεαξή. ὙΠῸ ἰηϊοζάμπι ποῖαι οαίξαγθ, ρδγδιέθγδ μὸν 
διι. Οοηξ. δίπιοπεε 16... ἀεῦν. Ῥ- 907. 

ΣΥΓΚΑΤΑΚΑΔΎΠΤΩ, σσπέορο. π05 ῬΊΒ, ἰάφη:.. ἃ Ῥατ. 
ΤΥ, τῷ. Ῥνδοῖρυϑα Ἰδριτυν Νύμ. ἸΥ͂, τά. ἔπ «414. τθὶ πὲμ}} ἴὰ 
τοχῶι Παῦτ. τοδροπάδι. Ἀσήᾳαϊΐ Πἰδτὶ ΠΝ συγκαλύψουσι. ἡ 

ΣΥΓΚΑ͂ ΤΚΑΜΡΟΝΟΜΕ'"Ώ, εἰπε λαενδαἑξαδενν οσοία. 
Ῥο, οἰπειέ ροδαλείεο, ἤιε, βοδδέάσο. Νυπι. ΧΧΧΤΙ, 80. 

ΣΥΓΚΩΗΤΑΩΠΙΙ ΓΝΎΖΙ) νοὶ συγκαταμὶγνύω γ᾽ σοπερβέδοθοῦ 
ΜΞ, νοηἕο. 1ο5. ΧΧΤΙΓ, 12. συγκαταμεγῆτε αὐτοῖς, πἀϑὶ πον 

“ ποοεϑοέδιεαϊἑπεπι δὺς ζαπιἑαγίέαίεπι σοηγαΐιδγα Φ.πὶ 5.15 
Εωνίρ. ἤονγο. Ἐπ. ν. θ625.- 

, ἘΣΥΓΚΑΤΑΡΖΘΜΕ Ὡ, πηὰ πωπιόρῦ, ἴρξα ΠΡΥΡΡΩΘΡΟ. δὲ 
δγιτ τι 7Ὸ. Νατα. ΧΧΧΤΉΙ, 30. 660. σοάς. Θιον. 'συγκαταρυθριγθή» 
σονταῦ μεθ᾽ ἡμῶν ποδέφομενα ἐημέδν' }οδϑδόδθδογδ8 πορπὲπαδιέαγε 
πδὶ ΒΟΡ τ, ἸΠΝ τεϑροη στα. ὙΞΕΗ͂Σ » 61: αἰϊὶ Βαρϑης ΟΣ ΚΒΡΑ ΚΑΙ 
θονομηϑήσονται. 
, ΦΣΥΓΚΑΤΑΤΙ ΘΙ 217, εἰπριΣ σἐαέιο, δοπισρένο, ῥοηκδηϊο: 
Ἄσυϑν, ΕΟ ΧΧ δεο. οἂ. 414: Ἐποά. ΧΧΙ͂Ι, 85, .ϑοὰ 1δὲ ΡΙῸ συγα 
καταϑήσονται ϑῖπο ἀαδίο 16 δι ἄθαι οβὶ συγκαθϑήσονται, μῖ οου» 
}5 ΠΡτατῖϊ νοῦ συγκαταϑήση, ν. 52. οὐνία, ἀεοερῖυς νἱάδα- 
ταῦτ, -- ὦ Ὠλεην, ΗτρΒ. ροπο πιαππν. Εχοά. ΧΧΊΙΙ, ι. οὐ συγκα- 
ταϑήση μειὰ τοῦ ἀδίκου, ' ποι οοηϑρίναδὲς οὐπὶ ἰηϊαδῖο.. Οοπιρί. 
εἃ. ἰδὶ Βαρεε συγκαϑίσηῃ. -“ ὉΏΘ; 4δοώ. Ἐχοά. ΧΧΊΠΙ, 52. οὐ 
συγκαταϑήσῃ αὐτοῖς καὶ τοῖς ἐϑεοῖς αὐτῶν διαϑήκην, ὩΟᾺ "οεώμ ἱ 
»αηβ68 οὐπι 11118 δὲ ἀ 118 1 οστιι).. διυϑαηη. ν. 10. συγκαταϑὸυ 
ἡμῖν, οοπϑεηξίαδ ἨΟΡἿ8, Β6ι, ὕποῦσπι ρΌγαϑ, Οοπέ. 1,.υο. ΧΧΙΠ, 
δι. Τηάε δυγκαταθεῦιο, οοπῃδοηδώδ. Νίαδ6 4 Οοτ. ὟΊΙ, 16. δ6 
Τιοχίοοπ Ν. Τ. 5. Ἀ0. νυ. Τϊεεγοῖ. εἴ 5. Ογενε έ 115. Ἔγεπι. 
συγκατάϑεσις, συμφώνησις. 

ΣΥΓΚΑΤΑΦΑ ΓΟΜΑ͂Ι, δἰπιμῖ ἄενονγο. Ἡξνῦη ἩΠΡ. 
εἴσνο πιθι ἴ6ρ85. ΙΧ, χὃ. συγκαταφάγεται. Τιοβϑευως ΣΙ Ων 
νΟ] "12 ἢ. 

᾿ΣΥΎΓΚΑΤΑΦΕ ῬΟΜΑΙ ν ἥῆα αἰοίαδον. πα. δδοσπαάδ. 
1ε5. ΧΧΧ, 80. (δὲ κατὰ τὸ ῥητὸν πϊΒ1] ρτο Βοο νϑῦθο ἴη όχι 
δεῦταθο Ἰδρὶτὰγ) ως ὕδωρ καὶ χάλαζα συγκαταφερομένη βίᾳ» 
δ'ουῦ ρὲ 6ὲ στδμάο ὠπα ἀοδοεπάσηφ οὐτὰ νἱο]θητῖα αὐυδάδηι. 



ΣΥΥΚΕΙΜΑῚ -- ΣΥΓΚΑ(Ω 6ὃὁ7}ΛᾺ1δ9 

ΣΥΎΚΕΙ͂ΜΑΙ, 4. ἃ. οοπέασδο, Ὦ. 6. δἰπιβἔ 66ὰ τρια ροϑὲ- 
ΠΗ δμΠι,) οογιϑὲδέρ, σοπϑέο, δοπιροϑέξι5 8. Οογπρασέϊδ δτεγγι, ἴῖ. 
βεώμς ζεοὶ, σοπϑρίγανὲ, οοηξωγανὲ. ἘΓΖΙΣ, ρόπειδ νερέξιη, 

ῳ. Ἐκ. ΧΧΥ͂ΤΙ, ,4. συγκειμένοις. Ατδθ. βγὴ ποῖδϊς “δδέ6πι 

ἐς ἰιοῦιι5 απὸ ρέμγίδιιδ ἰδ σογεέσχέαπε. -- ὙΣ2, σοπδρέγο. τ ϑαλ.. 
ΧΧΤΙ, 8. ὅτε σύγκεεσϑε πάντες ὑμεῖς ἐπὶ ἐμὲ, χυοὰ νοδ οχηη 68 
οοδρὶγαδέ5 Δαν ΘΥΒ δ τη6. γ1 0 τ ρορσρῃῖοο ἴα 2765. δἀϊτιτ, 
ὲ σωγχεεσϑε. ϑιάαε οἵ Ζ,6.. Ογνε ἐξ 15, Βτεπε., σύγκεισϑε, 
ὑμοκοῖτεν ἃ ὅϑ88πι. ΧΥ͂, 51. 5860. Οοπερέ. συγκεεμένοις , φιέ 607 
ἐφιγανιμνῖ, Αολέέδος Ταξ. 11. οἂρ. 50. ὡς ἐπὶ συγκείμενον ἔργον, 
αυλϑὶ ἐσ ΘΟ Ρϑοῖο τοϑ ἰϊὰ ἀροχοῖυς. Οποϑθασά. δέγαέεσ, ςδΡ. 
ὅη. χατὰ τὴν συγκειμένην ὥραν, Βοήαπι, ἀδ 48 σομνθηξῖ. 
Ἠωγοῖ, συγκεῖσθαι, συνθήχην καὶ ὁμολογίαν ποιεῖσθαι. ϑῖτο, 
ΧΗΠ, 51. ἐν λόγῳ αὐτοῦ σύγκειται πάντα, νοῖρο δἰ ὁπιηΐᾶ 
δὐπεέμπέ. ΟΟὩ , 0). 1, 17... . 

ΣΥΓΚΕΝ ΤΕ, σοοπεριρο, δοη[οαϊο, οοηέγμοίαο. ἃ 
Ἤλοο. ΧΤΙ, 45. συγκεντῶν τοὺς «λιτηρίους, .δεἰπιμζατια ρτοξαμπο. 
ΣΥΓΚΕΡΑ ΝΝΥΜΙ, οοπιπιέδοδσο. ἔΔΑΦΌΠ οδαϊὰ. πιΐδοθο 

πιο, ὍΔ, 11, 45, 2εο. οοᾶ. Ολέὲθ. συγκραϑῆναι. Τλοοά. ἀναμί- 
γυται. ἃ Νῖίαοο. ΧΥ͂, 4ο. ' 

ς ΣΥΓΚΕ ΡΩΣΙΜΑ͂, ἑεπιρεγαπιογέιπι, γαξαέμγα. ἨΌΣ, 
᾿ἰδαπιεη, Ἑκοά. ΧΧΧ, 9. 8660. οοά. 106. Ζοέπι. ἔρλναον. ϑγγ. 
Ἰοπι, 1, Ρ. 16, κατεσκευασμένων συγκερασμάτων ἤδονάς.  ἕ- 
ἰοχεη, ΟἾοσδ. συγκέρασμα, ἐδπερον αἀπιδηξιεπ. β 

᾿ ΣΥΓΚΕΡΑΤΙΖΟΙΜΑ͂Ι, δογπρ ρερπο, σογηίδιδ ζεγίο, ἴῖ. 
οοηΠίρο. Ἀλὴἢ ἩΠΪΒΡ. δι. ΧΙ, 54. συγκερατισϑήσετας μετὰ 
τοῦ βασιλέως τοῦ νότου, ΘΟΥΤῚΣ οσγέαδιξ ουτα τορδ δαϑῖτι. 86. 
Ἰόγαπι ἢ, 1. δρᾳὰ Τλεοαοί. συνδικασϑήσεταν Ἰεροπάπηι 6886 ἀ0-: 
0618 οὐπαῖι8 εδὲ γογεοδίσέμσ ἰὰ Οὗδε. ἴῃ Ονν, 7οδὲ 7πεξ, Ῥ. 22. 

ΣΥΓΚΕΡΑΥΝΌΟ ΩΝ, δἰπιμδ ζωἐπιέπο,. πα Καϊπιέπαπαο 
Ῥεγομέΐο, 2 Ἰδίασο. 1, τ6. βάλλοντες πέερους συνεκεραύνωσαν τὸν 
ἡγεμόνα, ἸΒολοπῖό8 Ἰαρὶ 468 πὰ ζμίπεϊιαπαῖο ρεγοιδεογ πὲ ἀπ. 
ὁθπ), Βωγὲρ. Βαοοῖ, ν. τ1ο1. 41ἐλεη. ΧΊΥ͂, ρΡ. 628, Β. 

᾿ ΣΥΓΚΔΑ͂ΣΙΣ, οοηβαοίείο. ἀλνυνο ῬΙυν, σομέϊδέογιοδ, 
Τλερ. Ῥτον. ΧΙ͂Χ, 29. συγκλάσεις. ᾿ 

ΣΥΓΑΛΑ͂ΣΜΟΙΣ, ἰάδαι εχ, 7ραοίωγα. «41. Ἰοο]. 1,7. 
δυγαλασμόν. ΑΒ. ς ἄκοϑ, ἤἴαπρογο, υπᾶὰθ γαπιρδ αγδονίδ 

[αοίω οΥὐρλαϑ ἀϊοῖτοχ, Οομξ, δολωξῥέοποὶξ Ορδτα πιΐπογα Ὁ. 

992, Υ14 6 4υοφυο. ϑαξάαπι 5. ν. γομφιασμθ. -᾿ 
ΣΥΓΑΔΑΩ͂ Ω, οοπξγέπσο. ϑιλ, σχϑοίπάο, Ἰδτααι. Τ,, 55. 

Τθτου, ΤΙ. 5. Τλοοά. ῬΒ5. ΟΧΧΙ͂Ν, χ.. - ἼΣ ΗΙΡΆ. δέαγϑ. 
[αοἰο, 4, Ἐ᾿Ξε οι. ΧΧΙΧ, 7. συνέκλασας. Τιερὶς ὨΣΧῪΣΣ, υοὰἃ 
ἐὰπὶ ὙΧῚ 586 ρ6 8:ρηϊβοαϊίομαπι ραγιηῖδῖ, - ὙΠῸ, “απο... ᾿ 
ὅγπιπι, ἴον. ΧΧΥ͂Ι, 12. συγκλᾷ. Τλοοά. Ῥτὸν. ΧΙΧ᾽, 19. συγ- 
λύσεις. - ὙΣΡ ΡΙΒ. ἀπιριέον «4,. Ῥβαϊ. ΧΙ, 290. συγκλάσει, 

΄-΄ 



᾿ο ΣΥΥΧΚΔΕΙ͂ΣΜΑ -- ΣΥΓΚΔΕΙΣΤΟΣ 

Ῥτο ἄπο συνθλάσει Βαροῖ Φωροδέμᾳ ΕἾ, Ἐ. Χ,, 1. -- γχὰ. Τουᾷ, 

ΙΧ, 53. Ὑ᾽ὰθ εἰ ἴῃ ν. συγκαλέω." αν ᾽ 

ΣΥΓΚΔΕΙΣΜΙ͂Α, ἱωποίμνα, οἶαμδιτα, οἱαιοένδην, 'εὶ 

ἰαῖον ορ! βοία οδε]δῖδ πυπιοτδίυς 1 Άθρ, ὙΠ1|, δ. Ὠη)0., ἐαε- 
πα. 1 Βερ. ΨΗ, 428. 54, 2 Ἄορρ. ΧΥ͂Ι, 17. 1" 

ΣΥΓΚΛΜΈΜΣΜΜἝΟΙΣ, οαποίμαϊο, ἐρξα αοέΐο οοποϊμσοκαϊὶ, 
οἰαιδεγα, οδδέαϊο, σαγοθν,, σομδέγίοδϊο. Ὠλλ5 τ) Ὁ]Ὸτ. βοσρίξῥοδα, 

᾿ φεἰϊμίαο, πιαπϑίμηοιέαθ. ΑἹ, οἰ ΙΧΧ δεοὶ δὰ. Οοιηρί. [6εθαι, 
ΧΧΧΥΤ,ΤΙ, 16. τὶ συγκλεισμὰὲς οἰαμδιγαπι, ΦαΥΟΕΓΘΗΣ Ὡοϊαῖ. 

᾿Ατδϑ. «λα. ποῖαϊ "οέογσ. Ἡϊπο δ εἰδπτῖγαπι ποῖδξ ῆεχα 8. 

ἕπουγνα έρπα, αὐἰθυβ τπιδ]οβοὶ ἴω οατοοσίθυς ἐμοὶ ϊ 6010. 
Βαπῖ, υἱὖ ἱποισναῖο οἀρὶῖο οἱ ἄοχϑο ἴπ 115 δεάδιθηζ, Οτδθοίδ 
δυπῖ κύφωνες, Ϊαῖ. πωσοῖδα. - ἽΔΌΣ,, σέαμδέγμτη. ΦΑΓΟΘΓΟ 
ὅγπιπι. Ῥ58, ΟΧΙ , το. ἀπὸ συγκλεισμοῦ. Τάθιι 144. ΧΧΤΙΥ͂, 22. 
συγκλέισϑήσονται εἰς συγκλεισμὸν, οοΒοϊαάεπέυν ἐπ δαγοδΥ 6]. 
- ὨλΌΣ. 2 885. ΧΧΙ͂Ι, 46. ἈΌΣ συγκλεισμοὲ διε δοπιέέαο, αυΐα 
ΧΩ} 1168 ἐοάδαι οτάϊπο δὲ Ἰοοο ῥτορτϑάϊοπῖθβ αυδϑὶ οοποἰιδῖ 
11ποῖ8' φυϊβυβάαδμι 'νἱἀοπῆασ, εἰ δαπᾶθπι νἕδο ᾿ϊσιθδα ἰδηθηῖ, 
ἹΜΙοΒ, ΨΙΙ, 17. - ὙΚῸ, οδεοέαδο. ἘχΘοΟἈ. ΤΥ, 5. γ. Οομπῆ, κα 
Νδοο. ΥἹ, 21. - Ἴ0. ξο". ΧΧΥΤΙΙ, 16. οὐ δώσει συχκλεισμὸν 
ἀνε αὐτῆς. [ἴὰ ηποφιο Ζλδοάοξ. Κΐθγ ων. ἄπρετν οοποὐμϑιπι, 
“ὠριδέΐτιια ατόγωπι ἐγοίεδεεσν, τὐδὶ δἀάϊτοτ: ἐα 69ὲ ἐξοθαιγμδ. 
Κωῖΐν, αὐνπε οὔγγκωπι, Οτόρον. Τἠεοῖ. συγκλεισμὸν ὀνομάζε τὰ 
χρήματα, διὰ τὸ ταῦτα ἀσφαλῶς ἡμᾶς συγκλείειν. Ἐοτῖα880 
βοτιρϑὶξ συγκλειστὸν, 80. χρυσίον, ΔΌξυα σΘΟπΟΜΙδ μι, 80. [8 1801- 
ἄϊρυβ, δάθοφιιδ ρυσασι δὖ 4}}18 πιϑῖβ]]8, ἀ6 400, δη ξϊα ἀϊοῖ 
Ῥοδδῖζ, χρθίδ]]οῖ δμπὶ διάξοπάϊ. Ησοβ. ΧΙΠῚΙ, ὃ. συγκλεισμὸν 
καρδίας, αμνίέδοπυ, αἰοετιδέἐαέεπν φὲ σοπδεὶραξίοποπε σογα δ, ι. δ. 
οὐδεϊπαξέοτισπι θὲ ᾿οδμγαἰίοπόπι απὲποὶ, αο ᾿πεμΌ., ἐμγδο. «ἴφιω 
ον. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 9. συσσεισμοὶ, α]. (860. εοἄ. Οοἰδεονέ. οἱ Πρ ἐπεπι 
᾿χεγιπν) συγκλεισμός. Ἰωδοῖϊο συγκλεισμὸς ναὶ ρτουβυβ μα πὸπ 

᾿ Ῥοτεποῖ, δὲ τεξοσθαᾶα δῖ δὰ ὙἼ1π, ρῥοποέγ αἴθ, Ἰηλτῖο ΘΟΠΙΙΆΔ[18, 
ψ6}, ᾳφυοᾶ πᾶ ρ18 ΡΙδοοῖ, κητιϊΔῊ ἀἃ 66ὲ ἴῃ συσσεισμός. Ἐπ ἰϊὰ γΕ1β 
“«Ἵφμέξαπε͵ ϑοτὶ ρϑ1586. ρβιῖο, ὕοπ δαῖθη; συσσεισμοὶ, 4ηπῖ8 ποι 
ΨΘΓΟΒΙΠ2110 68, Θὰπὶ Ὀ]ΌΓΑΙ: ἀϑὰπι 6586 ῬτῸ δίῃ ρι]αγὶ ΠΡΌ. “ 
ΤΌΣ, ἐποδαθμδ, δ, 2 ϑᾶπι. Ὗ, 24. δὶ οεἶαπι ρσο συγκλείσμου 
σορομϑηπτι ογὶξ συσσεισμοῦ. Οοπξ, 1 Ῥᾶτ. ΧΙΥ͂, ι5. 1 Ουά. 
4165. νἱτ1ο86 ἸορΡ ταν συγλεσμοῦ, 4π86 68ῖ νοχ π18112.. - ΡΊΠ» 
“αέρηα. “ἴφω. Ἐπ. ΝῊ], χ5. συγκλεισμόμ, ἃ Νίαοο; ὙΪ, 21. ἐοομ 
εοποίμδιδ δὲ οὔδόοοιεδ, αν οὔδοδϑα. ἣν : 

ἈΣΥΓΚΑΖΣΙΣΤΗΣῚΣ, οοποίμαδγια, ἑποίμαδηϑ. ὍΔ » ζαδον 
ονγανγέμδ, ἃ Ἄερ, ΧΧΤΥ͂, 16. 56ο. 6ἃ, Οοπιρί. υϑὶ τεϊίψαὶ Β8- 
δέμπῖ συγκλείων. τος ᾿ 

ΣΥΓΚΑΕΙΣΤΟΙ͂Σ, οοποίμοιδ, ἐμποίμγεθ σοππθχιδ. ὉΛΔΟ. 
1 ἈοΡ. ΥΙΙ, 27. ὃ} συχγκλειστὸν ἰάδπι ἀϊοῖτιις 6696, ᾳαοί συγ" 
κλεισμα. - ὍΔΕ μδτῖ, ῬΔΒ. Χ Ἀθρ. ΥἹ], δο0. 



. ΣΊΓΚΔΕΙ.. ΤῊΝ 

ΣΥΓΚΑΛΕΙΏ, οοποϊμαο, οσοϊμαο,; φοαγοίο, οδοἑαἝίοπο 
εἰησο, σοφσο, ἷτ. οοποϊμαεπαάμπι ἐγασο ψαὶ ρεγπιΐέέο,, 1ζ. δἰτη- 
Ἰἰοίτοτ - ἐγαάο, ἀφαϊο. "πο λᾺ, ἥμρας, ζερίοπο, οσίον, ϑγπεπὶ, 
6, ΧΧΥΊΤΙ, -ι. Το». ΧΧΥ͂Ι, 15. ὁ ὄφις ὁ συγκλείων,, ᾳαοὰ νοὶ 

εὐἱ σέγΡευ8 οοποίμαεηδ, Ὦ. 6. ἑία ζαδείπαηϑ ργαεάαπι, μὲ Θνα- 
ὦσε γισηωδαξ, νεὶ, Οτλΐδδο ἑαυτὸν, δέγρ6ημ8 ἐογέωμοδιεδ,, ὑξ 
ἤιε. δα τἰσδηβίυ, 50. δουρϑηῖθϑ σοδτοϊδηϊ 86 δἷ ατιδϑὶ 60}- 
εἰαάυπε, αυδμᾶο ν 6] οδ]δεῖτοσ 56 ἔωρα Ρχοσίρογθ, γ8] ᾿πιρθ" 
ἴῦτι ἔδοδσθ νοϊυηῖ. - ᾿ἼΧ39, πιμρδέϊο. ϑὅγπιπι, δέ ΣΙΧΧ 860. 
ὑτάδοάογοι. εἰ Οοᾶ. ἸΝογέπιδ. Τοτοτα. ΥἹ, 27. συγκεκλεισμένῳ. 
δῖο φῃοσπο (ὐναδα ὅγγ. Ἡδεχαρίαγὶε. -- ΔΟΌΌ, αδον ζεγγαγέωε, 
φτορσῖθ νἱ οἰγπιϑϊοσίδρ οοποἰμεαϊοπδ. ἃ Ἄθρ. ΧΧΙΨ, χά. 16. -- 
ΔΌ: ὙΌΠ, ἨΔ] εἐ ΗἰρὮ, Εχοᾶ. ΧΙ͂Ρ, 5. συνέκλεισε γὰρ αὐτοὺς 
ἢ ἔρημος. οοοἰμοῖέ φαΐτα 11108 ἀεβογίωτῃ, ἴῖο08. ΥἹ, 1. ᾿Πριχῶ 
συγκεκλεισμένη καὶ ὠχυρωμένη, ἰδὀτί οο οοοἶμδα δὲ τατιἶῖα, 1806 
εἴ ἴε5. ΧΙΙΥ͂, 1. Ιεσοιι. ΧΤΙΠ, 10. 108. ΧΧ, δ, οὐ συγκλείδουσ,, ἢ 
εὐνφονεύσαντα ἐν χειρὶ αὐτοῦ, πο ἐγααΐεπέ Ὦ οταλοῖ ἄατα ἴῃ πιδηδ 
εἶπε. ὙΙᾶο6 εὐ ῬΕ. ΟΟΧΧΥΙΙ͂, 68. εἰ οοπξ, 1 ἸΝΙαοο. 1Π|,᾿ 18. 
ΙΝ, 51. Ῥϑβ81πι, ΧΧΧ, 10. οὐ συνέκλεισρίς μὲ εἰς χεῖρας ἐχθρῶν Ὁ 
ποι ἐγασεέσέθεξ τὴ ἴὰ τηδῆα Βοδίΐαι. 5, ΧΧΥΙΙ, 55. τὰ 
ατήνη αὐτῶν εἰς θάνατον συνέκλεισε, ἰυγχιδηῖα Θοτοπι πποσεὶ ἐγῶ-, 
ἀϊάϊέ. Οοπξ, ν. 55. υδὲ ᾿άδαι νόγθυτ,΄ αυοᾶ ἰο συνέχλεισδ 
ἐχρομπῖ, παρέδωχε τοἀάδυπξ, 6ὲ ποῖαϊα ἴῃ γ,. παραδίδωμε- 
ἃ Ἀ6ρ. Χ, 21. τὰ σκεύη χρυσέῳ συγκεκλεισμένα, να8ἃ ΔΌΤΟ οὗ-- 
ἀμοία. ΑἸΔ18 συγκεκλεισμένος 1θῖὶ ο5ῖ ζαῤγεζαοέμε, σαοϊαέεεδι 
Ὑιάεαῖας διερδαηπὶ Τλέδαιγμδ, ἃ Ἄερ. ΧΙ, 27. συνέκλεισε τὸν 
φραγμὸν τῆς πόλεως ΖΙαβὶδ, οοοἰμάεδαξ πνατοτα πὐτοὶ8 αν, 
7ε8. ΧΙ, 1. πόλεις οὐ συγκλεισϑήσονται, υτθε5 ποὰ οσδίμαεπ» 
ἐων. Ῥ5841π.. ΧΧΧΤΥ͂͵ ὅ, σύγκλεισον. 1λίοάογμδε ἀντὶ τοῦ ἀπὸ- 
«λεισον καὶ περΐίκλεισον αὐτὸς τὸν δρόμον τῶν πολεμίων. ΝῖΑ]. 1. 

. 10. συγκλεεσϑήσονται. το Ὑλ0" Ἰόροταπε Ἴλθν. ὅγπιπι. Οδη.11, " 
21. 71π0. Ἰιον. ΧΤΗ͂, 4. - 30, Ζορο. Τοῦ. {Π|,| 5. συνέκλεισϑ 
γὰρ ὃ ϑεὸς κατ αὐτοῦ, σοποίμεοίε διῖα Τδὰ8 οομῖτα εὐπ| 
Κμῖρ. οὐγοιπιασαἶἑε θπι 7 όιι8 ἐεγιεδγῖδ. - χὺ. Ὅδη. ΧΥ͂Ι, 2. 
ΧΧ, ιδ. -- ὋΣ, αγοέο. Ῥτον. ΤΥ͂, 12. οὐ συγκλεισϑήσεταί σου τὰ 
διαβήματα, τιοῃ οοαγοέαδιηέων ταὶ ρτεβϑι8. δοδοΐ. οὐ στενωϑη:- 
σεται. ἴοτοῃι. ΧΧΙ͂, 4, πρὸς τοὺς χαλδαίους συγκεκλεικότας ὑμᾶς, 
δὰ ΟΠ δ]Ἱάδϑοβ οὐδέσοηπέθο νοβ. Ὑιά δὲ Ἐ)ϑοῖ, ΤΥ, ὅ. εἰ οουξ, 
λ Μεος. Υ͂, 5. ΥἹ, 49. ΧΙ, 65. εεγοῖ. συγκεκλεισμένοι, πο- 
λιορπούμενοι. - ὨἨΌΜ), ἐπιπιεῦρο. 168. ΧΤῚ.ΤΠ|, 2. ὍΠῚ δι δ δ}}} 
το συγκλείσουσι Βαῦεπε συγκλύσουσε, ξοτῖδ836 τοοῖῖαδ. ὅ Εἰ86τ. 

ἴχ, 16, συνεκλείσθησαν τῇ νουμηνίᾳ» Ὦ. 6. σοπνεπογωπέ (Κ μδρ. 
ἐοηδϑαεγμπ) πονϊϊππῖο. ϑῖτ, ΧΧΤΥΧ, 12. σύγκλεισον ἐλεημοσύς. 
γὴν ἐν τοῖς ταμείοις σου, οἷαπι 6Ἰδοτα Οσυηδα ἐπ 661}18 ἰμἷς ΦγΌΖα, 
.0}}. ΜίδειΒ. ΥἹ, 5. 1 Νίαοο. ΥἹ, ,8ὃ. ἀπριϑέϊεοῖπι6 οοπέΐπαι 
δαπί.  Νῖαοο. ὙἹΠ, 5. ὑπὸ τῆς ὥρας συγκλειόμενοι, ἰετιρῦτε - 
εοαοίἑ, ἐς Ὁ 



ἃ 

,Δ2 ΣΥΓΚΑΗΡΟΝΟΜΕΙΩ --- ΣΥΓΧΟΜΙΖΩΟ 
ΣΥΓΧΖΦΗΡΟΝΟΜΈΩ, τρια ᾿αογεσίξαέοπι αὐδο, οοδαο- 

γε διεπι. 811. ΧΧΤΙ 56. ἵγα ἐν τῇ κληρονομίᾳ αὐτοῦ συγκληρονο- 
(σης. υἢ ἐπ Βαοτδάϊίαιθ οἰυ8 οολαστθα δ. ἡ 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ, οομνοσαίεδ. ἘΠΕ Ρ] τ, νοοαξὶ. ἸΝΏΠπι; 
ΧΥΙ, 2. σύγκλητοε βουλῆς, δεπαέογες σοπιδέξἑέ, ϑῖο ἀραιὰ 116- 
κοαίαπεπι σύγκλητος. πιοῖαϊς δαπαξιεε ἤοπιαπεπι, Ὑ6] ἩΝΡ ἘΚ 
118. 1,14. 10. οἵ 11ν. 11. οαρ. 4. ᾧ. 17., ναὶ δἀάϊεο ποπιΐμδ 
βουλὴ. αὐ 1Τὰν.1, 7, ά. Οοπξον Σαρέίωπι δὰ ἸΝπιρτοτ. 1,16. ΄ 
! ΣΥΓΚΔΑΥΎ ΖΩ͂, ἱπμπάᾶο, οὖγμο, διεδπιεγρο, ΡΥ, ἰάοπι, 
Οδπι. ΥΠΙ, γ. 4}. 146. ΧΙ.Τ1Π|, 2. συγκλύσουσι. ΟΟΜΕΙ 56. Υ, 
“5. ποταμοὶ συγκλύσουσεν αὐτόν. 

ΣΥΓΚΟΙΜΜΑ ΟἾΜΑΙ, οοποιπιδο. Ἀὺν5; παγ ξτδ 841. 
Τευι. ΧΧΙ, 1τϑ. συνκοιμηϑήση 566, οοδά, χοϑ. 118, Τοίπι. 
᾿δ᾽οββϑειηδίθ. - ϑῶ, φμδο, αογπιῖο. χ 88αι. ΤΊ, χ4, συνεκοιμώντο 

ετὰὶ τῶν γυναικῶν. Ἐμ8ϊ ἀπτιπι σεμνοὴν ἰδῖοταπι λόγων, 480 ρταθοὶ 
ηἴ. Υ. Τ΄ ποροξίτπι ΨΙΊΣΙ οὐπὶ χλυ] 6 γ6 ΘΧΡεΪπιθ Θ οομδπδνο- 

τυπῖ, ι4, Οαέαξεν. αἷς δέγίο Ν. 7. ςλρ. ΧΙ. Ρ. 77. 4 οἰἶδαι 
αἴοτγι Ἰοσπι ἐχ ρέοίοέξ Ἐπολὲγἑα. σαρ. 39. ὶ 

᾿ΣΥΓΚΟΙΤΑ͂ ΖΟΙΗΑ7, ὠπα αἰογπιῖο, φδογισεδο. ὑλεὶ, 
“ φοποιέπιδο, ἔπδο πιμέλογοηι, “ἴφῳῃ. ἘὨεαΐ. ΧΧΎΠΙΙ, 50. συγκοι» 

φασϑήσεται. 1, γοορἧγ, «“41ες. ν. δάδ, δολοίὶ͵ 
ΣΥΓΚΟΙΤΌΣ, οοποιπιδέηθ, σοποιεδέπα, φὐϊτεδαΐογι, ἐδοίὲ 

ΘΟ8078, ΘΟΤΙΒΟΥς ἐογὲ. Ὠ35Ό, ῥγοϊοΐίδηδ, ααλμέγἑα, φιϊδιαι οοη» 
οἰδίπα. 71π0. 1 Ἄδερ. 1, ά. -- Ὀχι, οοπέμα. “4. Ῥα. ΧΙ, ΤΥ͂, το. 
σύγκοιτος ν αὶ Βϊοπεξαμοοπέμε ὃχ Ἡαγείαπαδο ϑαϊ ᾿υ88ῖ:," Αρεὶ- 
2ι::5. ΑἸχωξίαο ττῖθαῖς συγκοιτορ. - ὴπν, ὭΣ Ὁ, σωδαπϑ ἐπὶ δέπ. 
ΜῖοΒ. ΥἹΙ, δ. τοῦ συγκοέτον, ἈΌῚ αΔἸδ᾿ τῆς συγκοέτου. 1.6ᾳ. Κεἰ. 
σύγκαιτος, φοπομδίπα. ϑὶο Θιΐπι Ῥθῃ6 ῥζτὸ ροηρινέηα Ἰερὶϊ 
Ῥηισέμδ ἐπὶ ἔγαρπι. Κεἰ. 7πε|. ΟΟ. ν. θο.. ᾿ 

ΣΥΓΚΟΔΜΑ ΠΤΩ, εοπέωπαάο. ὨΏ5, σοπέμπαο. Αι 
Ι1ἐν. ΧΧΙ͂, λ4. συγκεκολαμμένον , σμξ σοπέμδὲ διέ ἐσδέξοιε, 

ΣΥΓΚΟΜΛΜΑΩ, φίωξρε σοπιρέπρο, δοαρπιφηέο, 60Π» 
ἐἰμεῖπο. δὶς. ΧΧΤΙ, γ. συγκολλῶν ὑστρεικον- 

ΣΥΓΚΟΜΙΔῊΝ, οοπιρονέαέδο, οοἐίφοέξο ρωριωπε. ᾿ἠδν, 
λάδι, ὅγπιπι. Ἐχοά. ΧΧΊΙΙΠ, 16. ἑορτὴν συγκομιδῆς, ξεδιαπι 
ςοἰϊεοείοπὲδ ἔγωριπι, ϑιμεάαδ: συγκομιδὴ. οἷς ἐπὶ καρπῶν. Θου-. 
κυδίδης ἐν γ᾽ καὶ ἐν συγκομεδὴ καρποῦ ἦσαν. ϑαοτιβιοῖα, 4υδο 
Οταεοῖ δὸ ἴδαμροσθ οἴογορβααξ, συγκομιστήρεια ἀϊοοθαηξζυτ, 
γ1606 οογοΐέεπε 8. Ὦ. ν, οἱ ομγδίμπι αναθο. Ζγέαξα Ρ. 257. 

ΣΥΓΚΟΙ͂] ΖΩ͂, δοδέξρο. ΠῺΣ» Ωδοοηάο. ἸΤοὮ, Υγ, 16. 
ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ, ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν ϑεριζόμε- 
γος. ἢ ὥσπερ ϑημωνία ἅλωνος καϑ' ὥραν συγκομισϑεῖσα, γ6ῃι168 

᾿δυΐοπι ἴπ βϑραοσαμι, ἰδπαυδηι ἔγαηηδπίιαι τηδίαται, αυοά 
ἰθιῦροτθ 88:0 τηϑιϊτις, να} Ἰδῃ ]υᾶπι δσασνβ ἄγθβθ, ατιΐ ἴδπι- 
ῬΡοῖτθ δὺ0 σοἰίέρέέμν. Ῥλανογίημδ; συγκομέξζεον, αὐτὶ τοῦ ϑα- 
πτεῖν, ἀπὸ τῶν συναγομένων καρπῶν εἰς τὰς ἀποθήκας. ἐπ᾽ 
ἐκείνων γὰρ λέγεται, κυρέως τὸ συγκομέζειν καὶ τἱ συγκομιδή. 

, 

ὸ 



ον ᾧ ἐς ἃ 

,᾿ ΣΥΤΚΟΠῸΣ -α ΣΊΓΑΡΙΝΩΟ 6ς65ὺωικάδ 

γοῖῦδα ἀοδατῖδ δυηξ ἐσ δολοῤίαδία ϑορλοοῖ, «ἰαο. Σ]αρεὶ, 
γ. ᾿το68. Οσπξ,. εϊπεὶὲ Ἐκονο. ϑαον. δὰ Αοι. 1], 2. ρΡ..266. 

ἘΣΥΓΚΟΠΟΣ, φιέ νίἱνίδιια εἰοίδοίμδ, οοποίαϊέ, τ. 
ΧΧΙΙ, 15. δεο. “14. 868 νετὰ Ἰδοῖῖο 101 εδὲ εὔκοπον. Ἰωδρἧζις 
εὐγκοπος αθοαῦ6 δρυὰ 2) οάον. δον, 110. 111. ο. 56. δὲ ἀαπὲπιὶ 
ὀεϊφωΐο αὔεοέμπι ποῖαξ, 

ΣΥΓΚΟΤΠΤΩ, φοποΐάο, σοπέογο, σαγιξμπαο, ΘΟ έπρο,. 
Ρσομέῖο. ΠΣ ΗΊΡΒ. ἃ 39, ρμεγομέῖο. Οοη. ΧΧΧΤΥ͂, .0. αυγε 
πὐψουσίν “μὲ, ρμεγομέϊθῃξ ταθ. ϑιεἑάαε: συγκόψαι, ἐπὶ τοῦ πλη- 
γαῖς αἰκίσασθαι. οὕτω ἤεεαγένης. -- ὈΠ5., σοπέμπαο." Ὅσαι, ΙΧ, 
41. 8, ΟΙΧΧΧΥΠΙ, 4252. [66.ὄ 11, 4. - Ογ5) ΙΒ. ἀὲδοέρο. 
Ἰοῖοα, ΧΙΨ1Π, 12. συγκόψουσδε. ὕἴ οοδπι βδηο ἀποαθθ ὅγπι- 
πιαοῖο ἰτιθῖε Φιγμϑέμθ 6Σ πιθσα σοριθοίτα, αυδαι [ΔΠΊΘΙ 
εὐπῆτπιαι ΤΑδοαογείια δὲ Οοαά. Νιονέπιδ. - ὙΧ} ΤΙΒ, ᾳαπιρωΐο, 
ΔΒερ. Χ, 84. ΧΙ, 1γ7γ. ΧΥΙΠΠ, 6. οἱ δ}101, - ρηῳ, σοπι-λ 
τπημο. Εχοῦ. ΧΧΧ, 56. : ᾿ 

ΣΥΓΧΡΑ͂ΣΙΣ. οοπιπλίχείο. 550, δοογία. Ἑποοῖ, ΧΧΙΤ,. 
20, Ἡεῦν. δε... ϑδελοί, εἀ. ἔοπι. Ἐποοῖ. ΧΙΠ, 11. 

ΣΥΓΚΡΑΤΕΩ, σομδεγρο, σομέϊημδο, ἐμξοῦ. ΘᾺ, δὲμ- 
μηὶσ. ϑγπισπ. Ῥεαὶπι. ΧΥ͂Ι, 6. συγκρατησον. 

ΣΥΓΚΡΜΗΑ͂, οοαρπιοπέμπι δὲ φαοα σοπογϑέιπι 6δέ, νο]ϊουιὲ 
ποπάυδ, ἰἄάεαι ἔοσο ηποά συστημα, αἰδογαίμηε, ἰξ, σοπέφοξμγα,. 
ἀϊ, οἀΐσέαπι., ἴϊ, ἱπέογργϑέαϊξἑο,, 11. οοποοπέμδ, 1.3, αἰδοξδερηι. 
Τλεοά, Ὧγατι. [4 τά. 21. ὈΝὲ σύγκριμα ἀεογεέωπι Ὡοῖδξ, ἱ, 4: 
πρίσις ρυὰ ΧΧ, Οομῇ, κι Μδοο. Ε, 9. - ἴευθ, ἑἐμαέοέωπε. 
Ἰυά, ΧΙΙΠ, 12. 680. Οχοη. δὲ Οοπιρέ, -- ϑη ς Ξε Ὑ}5 ὁΒ 814, [ 8π. 
Υ͂, 28, τοῦτο τὸ σύγκριμα τοῦ ῥήματος, δε ἐπέεγργεοξαξίθ 
οἷπθ, Ὑ͵Ιάθ εἰ Π δῃ. ΕἸ; 25. 1, 15. “11. Ὥδῃ. Υ͂, 17. συγκρίο 
ματα. 8ῖ1., ΧΧΧΙ, 6. συγκριμα μουσικῶν, φοπσοπέμδ ταδὶ" 
οὐτυπι. δὲν. ΧΧΧΥ, 17. σοαρπισπέαία αροΐορία, σοποέππαΐξα 
ἀπδίο, ααῖ: αῇενδέ οἐπιϊέδα αἰέογεπι ἔαοέα αὐ φμὶ ὁποιδαΐίος 
ποηι, δωίαδ: συγκριμαν ἡ ἐκ πολλῶν εἰς ἀλληλα συμφωνία, 
οἵα ἡ τῶν τεσσάρων στοιχείων κοινωνία. . ' 

ΣΥΓΚΡΙΝΩ, οοαρπιθπέο, σοηπέμηο., ΘΟπΙρΡαΡΟ, δλνὴ 
Ῥοπο, ἐπέουρνσέον., ἴϊ. ἀρ τηίο » αοἰογπιῖμο. Δ), αεοϊδέο, αἴ65 ᾿ 
ἱεγπιϊπαέΐο. 7πὲ|, Ἰωον. ΧΥ͂Ι, ,2, συγκεχριμένη, ἀοβηέέα, (6- 
ἐεγπιπαέα, 56 ρῬοῖϊθς αἰἐδογοέα νέα, ἢ. Θ. σοἰξέαγία. «ἠΨΣ, 
ἔζροπο. ὑπ. ΧΡ, 52. οὐ γὰρ συνέκριναν, τί ποιήασυσιν αὐτῷ, 
Δ0Ὼ Θπΐπὶ θερφοδμεγαπέ 8, αεογενογαπέ, ατιὰ ἔαλοστοπε 1111. -- 
05 ομα]ά, Ώδη. Υ͂, χ5ὅ, συγκρίνων ἐνύπνια, ἃυΐϊ ἐπέσγργοίαξιν 
βοππηΐα. Ὑ᾽ὰ6 δὲ γ. 17. - “ΒΞ. Οθη. ΧΙ;, 8. δοπιηΐομι νἱἀϊ- 
08.) καὶ ὁ συγκρίνων οὐκ ἔστεν αὐτὸ, τι80 ὁθ8ῖ, 4υὦ ἐπέσγργθ- 
(εἰν 1]αὰ, Ὑία6 οἱ Οδϑη. ΧΙ, 1. 15. εἴ οοπέ, 1 Οος. 11, 
15, δὲ α΄ Β. 1. διισίοτοθ οἰϊαῖος Ζζοἶο ρΡ. 530. 88ρ. ΥΊ], 29. 
φωτὶ συγκρενομένη, Ἰαοὶ σοπιραναΐα. Μίεεγολι συγκρινομένη, πρὸς. Ὁ 
ἰσότητα δοκεμαζομένη. ἄνοτα γὰρ. συγκρινόμενα τῶν ἄλλων ἐσεὶ 
λείρονα, 1 Νίαοο, Χ, γ1. συγκρεϑὼμεν ἑαυτοῖς ἐκεῖ, ἀφφογπαπιμα 

-“΄ 
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τάά ΣΥΤΧΡΙΣΙΣ -- ΣΎΥ7ΧΊ1) ΖΩ͂, 

ΠΟΙ 1ρ515 1116, Ἀ. 6. αγηεῖβ θα ρον ἐα πη, δῖ σογεαδέπιιε, 
πῖον ροῖΐον 8βοὺ ἔογιιου ὁϊῖ, Ζαέέπειδ γοτιϊξ : σοπιραγοηιιδ ἐἐζὲς 
ἑἐπρίσσπι, Τιορεπάμπι νἱ δας σοπιραγεπιμγ, ἴοδγολ. συγκρι- 
ϑώμεν, ὁμοιωθώμεν, ἴάδαι; συγκρίνεε, συνισοῖ. Ζ,6κ. Ογνιχὰ 
223,5. Βγεπι. συγκρένδται, πρὸς ἰσότητα δοκεῖ (Βέοίϊο Ἰερεπάτιι 
νἱἀεῖυν δοκεμαάζεται εχ Πεδγολίο πὰ ν, συγκρινομένη), προσο- 
εοιοῦται. ὑνὴς ! 

ΣΎΓΚΡΙΣΙΣ, οοπιραναξίο ρἱμγέμπε ἐμίεγ 86, ἐπέθγργϑ.: 
᾿ἐαέίο, ἴτ. φμοαῖ ἐερίδμδ οοτιδοπέαπϑεπι, φωοα ζαΦ εϑέ, δοηϑιι6- 
'"ἐμαο,, πιοδ', ἀδογθέμπε, ἴ. 4. σύγκριμα. ὈΞΏΒ,, ἑμαϊοέμπε. 'ΝΌΠΩΙς 
ΙΧ, 8, κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ποιήσεις αὐεὸ, ξαοῖο8 11υἃ, 
Ῥτουῦῖ [αδβ' εδέ. ΝΝΟΏΏΌΙΙ Ηΐο Ἰαροτο τπρϑ] εξ : κατοὺ τὴν κρίσεως 
αὐτοῦ. Μιάε εἰ Νυπι. ΧΧΙΧ, 6. 24. ΧΥΠΠΙ, 21. Εοάδαι δοῦσα 
κρίσις εἴ κρίμα ἀδυτρδηέυν, Ὑι4ἀ6 βαρτγα: 42πο. πὰ. ΧΥ ΤΙ], γ. 
κατὰ τὴν σύγκρισιν Σιδωνίων, δὰ εἰπρμεἐϊέμαἑποπι διἀομϊ οτΌτως 
γιὰ. Τ᾿ Ηεϊπδέεγὰ, δὰ Ζιιείαη. 1) αΐ. οτέ. Ῥ. 583. - “κὧὐθ: εχ 
οἰ α]ἃ. Ώδη. 1, 4, τὴν σύγκρεσιν αὐεοῦ ἀναγγελοῦμεν, ἐπέσγργε: 
ἑαέέοπεπε οἷτδ ἴῃ ἀιεδθίμαυδ. Ψι49 εε Ὦ δη. ΙΥ͂, 5. Υ͂, ». Η, 
16. -᾿ γη5. Οεη. ΧΙ, 12. ,8. - πρῶ, ,))αοείο, ἷϊ, ἐχρέἑοαξέο. 
Τυὰ, ΥἹ, τ5. 86ρ. ΥΗ,, 19. πλοῦτον οὐδὲν ἡγησάμην ἐν συγκρές 
σέι αὐτῆς, ἀἰϊνττῖδ8. 181} δεβεϊαιδνῖ ἴῃ σοπιραγαέξοπό εἷυδ. 2}76- 
ὁγοῖ.. σύγκρισις, μέξις., γένεσις " ὁμοίωσις. ἀντιπαράϑεσις. ζει, 

, Ογν μὲ 2,5. Βτεπι, σύγκρισις. ὁμοιότης, παραβολὴ, παράϑεσις. 
ΣΎΓΚΡΟΤΕ᾽ (32, φοπιρίοαο,͵ σοἰξίάο,. ἴθ, ἰάδαι. ΝΌπ: 

ΧΧΤΨ, 10. συνεκρύτησε ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, σοπιρίοαδὀαὲ πιδτὶ- 
Ρυ5 80υΐ8. - υὖϑ2 ομαὶά, οοἰδἑάο. ἴγδι. Ν, 6. τὰ γόνατα αὐτοῦ 
συνεκροτοῦντο; ΌΠΌΔ Εἴ σοἐῥαδδαγιέμ, 

ΣΥΓΪΓΚΡΟΥ͂ΣΙΣ, σοποιδδίο, σοἰξέσνέο. ὈΐΡ, νοα, ὅϑγπι,ε. 
Ἔκ“. 11, τϑ. 8οὶ]. 2 6δὲ ἢ. 1, δοηέέωμδ, μὲ ἐς σοποιϑδέοαδ 
αἰαγιεπε οΥἑἐ87.. : ᾿ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΜΟΣΣ, ἰἄοπι. 1 Μδοο. ΥΊ, άι. συγκρουσμοῦ 
τῶν ὕπλων, οοἰέδέο δτιὶ σον αέρέξο ἀτπιοτατ, ατιῖ δοηέέμδ δαἷδ- 
ἐμε ἐς οοἰὲδέφηδ. ᾿ ᾿ 

Ξ ΣΥΓΚΡΟΥ͂ Ὡ, οοἰλίηο, οοπομέϊο. ΜηὉ. Ναπι. ΧΧΧΊΨ, 
11. 860. «14. ὁ Οοπιρί. συγκρούσει. 80. ΜΠῸ εἴίαπ) σοπιρέοάον δ 
ποῖδῖ. - ὉΣ2 ΡΙΒ, ἐἠαχιδο. ὅγπιπι. Ῥε. ΟΥ̓ ΤΠ 11. συγκροῦσαες 
ΨΙάς δὰ Ἀ. 1. Ἠοδοππιϊέξονέ ϑολοέξα. -ο'ὩΡ5 οΒαϊά. οοἰἑάο. 
δα. Υ, 9. δεο. οοά. Ολὲδέαπειπι. 

, ΖΥΓΚΡΥ ΠΤ, αοομέέο, οαῖο. γ5ς:, ἰάδω. 44. Ῥτον. 
Χ, τ5. Ῥε. ΟΙΧΧΧΙ͂,, 4. κατὰ τοῦ συγκεχρυμμένου σου. [1 4πο- 
(46 ΤΑεοοαοίξ, ἰδεῖ ΤἼσοαογδέο Ρ. 1100. δὶ ἴῃ Οοά, 1. Βοφ. 
δἀά᾽ταπιδπέαπι ταροτίευγ; ὁ δὲ ᾿Σβραῖος κατὰ τοῦ ἀποκρύφου 
δου τέϑεικεν., ἢ κατὰ τοῦ συγκεκραμένου σου. 2 Νίαοο. ΧΙΥ͂, 30. 
συνεκρύπτετο τὸν Νικάνορα, οσομέξαδαέ 96 α ΙΝέσαπογε.. 

ΣΥΎΓΚΤΙ ΖΩ., μηα οΥδο, δἐηιμὲ οοπαῖο. ϑῖτ. 1, 12. ΧΙ, 16, 
πλάνη καὶ σκότος ἁμαρτωλοῖς συνέκτισεται. Εἰ ητὸ Ἰουο Ἰυσμ] 6 α- 
ἔος ὡρραᾶτοῖ, οοπργσαέωπι αἰξοιοῦ οἰεραμίεσς ἀϊοῖ, φιοά αὐξοειξ 
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ΣΥΓΚΥΠΤΩ -- ΣΥΓΧΩ͂ΡΩ  κχάδ 

Φπ|Ρ67 «αἀῤαεγεῖ, φιοά αὖ αἰΐφμο νἐκ ϑοραγαγὶ ροίοϑέ, 7οεορῆ. 
“4. 1. Ῥ. νθ8. 5, τά. δεναδοὸῖν,,».316. Ο. Μογοάοι. 1Ψ. 0. 2“. 8, 

ΣΥΓΚΎ ΠΤΩ,, ἱποννο, ἑποίἑηο. ἼΣΑ, ἐοέο ΠΟΥΡΟΥΘ ργο. 
εμπιδο, αἱ πιᾶ ργοδϑέεγπο. 7π0. ἢ Ἀφρ. ἸΨ, 55. - ᾿νλ3. Τυά 
47. 3ε6. οοὐ. Οτοη. εἴ εἀ. Οοπιρί. συγκύψας. 4υδὲ νἱἀδογ 6586 
ὙΤλεοσοέξονιἶδ ἱπεοτρτγοίδεϊο ἃ 11διατ 8 ἠορταναῖα, Οογῖα 2γο- 
οὐρα Οαε. Νίο. Ρ. τ59. οοὰ “2ἰ6κ. εἰ δαφεὶ,, φαὶ Τἠσοσοξέοηοηι 
ἀμετῖς ποιιληδῖ, Βαδοῖ συγκάμψας. -- 51», τοϊέπηιο. [οὉ. 1Χ,, 7. 
συγκύφας (80. ἐμαυτὸν) τῷ προσώπῳ στενάξω, ἐποινναῃ δ πλα ἔδοὶθ 
ἱπρεπιίϑοδι. Ν, [.. δῖ:, ΧΤΙΊ, 15. ἐὰν ταποινωϑῇ καὶ πορεύηται 
συγκεκυφοὶς, 80. ἑαυτὸν, δἰ Βαπι!]!δἴυ5 βυαγῖῖ, δὲ φυδδὶ ϑωρρέδας 

"φῇ ψοηδῦ γι μ8 ἐποιγναΐο σογροῦο δ ἴα δοοσρδϑβοτῖῖ. ΜΙά οἱ δῖτ, 
ΧΙΧ, 22, εἴ οο. ἔς. ΧΙΠ,, 11. 8ὸ δά ἢ. 1. ὥ3Ξ οξέωμηι Ρ- 676. 
Ἐοάεδ 56 88} συγκύφω Ὀδυτρδίων. Υ͵Π6ιᾺΔ6 ἸὩ ΓΆ 8. ἢ ν. 

ΣΎΖ ΚΎΡΑ' “ὁ, οοηβηὲδ δπε, ργορέηφιιδ διὲπὶ, ἴἴ, οὔνδι 
πο, αοοέαάο. ὯΔ, βίδα. Ναιι. ΧΧΙ͂, 5. ἐν πάσαις τωῖς συγκυ- 
θούσαις αὐταῖς.» πι οπιηῖδυϑ οοηγοιέδιμα ΠΑ τ αν Ἀγ θυ 89 4ιι8δ. 
τεξρεοῖα δ086 πιοῖχορο]608 (4086 ανϑίγ[ 8 ποπιῖπα γ6η1"}} ἢδυά 
Τᾶτο Πίέαο ἀϊουνίον ἴ 59. νιάς Οἰαφρεὶξ Ῥλίδοξ, 8. Ῥ: 1022. -. 
Ὃν πιαπῖδ. Ὦρκυις, 11. 57. πάντα τὰ συγκυροῦντα (86. χιυρία) 
χειμαρῥου ᾿Ιαβωκ,. οπνπὶα οοηηέα Πανὶ! ΙΔ ΠΡ 0 Κ. 501]: οῖ Ἴ βΔ6ρΘ 
ἰαίμϑ τπιοῖαϊτ ἴῃ 59. -- 1, διεδωγδέωπι. Νά, ΧΧΧΥ͂, 4, κὰ- 
συγκυροῦντα (80. χωρία) τῶν πόλεων, οοηλπέα ἀτθῖυπι,. ϑ8π|2.» 
Ἰϊτον κα Νίδοο. ΧΙ, 534. πάντα (80. χωρία) τὰ συγκυροῦντα αὐτοῖς, 
οπιΐα Ἰοοϑ 1186 οοηΐηέα,. ᾿διιξώαδ: συγκυροῖντα, διαη ἑνόντως 
συνεγγίζοντα. δῖο ἐξ ᾿εογολέμδ: συγκυροῦντα, διαφέροντα, Ὦ 
6. φμαό πουέρα ἐπέσνγβειιέ “8. αα ποδ ρεγέϊπομπέ, -- ΠΣ, οδενδηΐο, 

ποοίο. ὅϑγπιγα. ΟΟἈ οὶ. ΙΧ, 11, συγκυρήσει, αἀοοϊαρέ. ᾿πὰθ 
συγκυρία διιῖ συγκιρίον, οαδμ5 ζογεμϊέωθ. ᾿ρογοῆ. συγκυρία. 

(εἷς ἐπῖπι θεπο Ἰορῖς Μαπιπιοπαῖμ δὰ Τ,πο. Χ, 51. ρτοὸ συγκυρεῖ), 
συντυχία. Τὰ εἴδη Ζ.ες. νι ἐξ ,.,Χῖ8. βγόπι, αυοάψυθ 5460 
δσπιαῖ Ἔτι ἀδιοπ θη Παπιπιοη αἷξ, 

ΣΎΓΚΥ ΡΗΜΗ, αἀοοίαδονια, οαϑ:8 ζυγέμέξιδ. ΠΡΌ, Ἰάἄδτ.᾿ 
ϑγπιηβ κα ὅ8πι. ΧΧ, 26. - ΔῸΡ, ομορὲδ. ὄγπινι. Ῥε. ΧΟ, 6. 
δοῖ}. ΞῺῸΡ ἴῃ υπϊνοιδῦπι ὕτῸ ἐηζύγέμπίο εἴ σαδ ἐπιργονῖδο 
λοοαρῖϊ. ΤἨεογοῖ. συγμύρημα, συντύχημα. , 

ΣΥΓΑΎΦΙΟΝ, σαριδ ξογεμέέιεα,, ἀοοίαοηδ. ΠᾺΡ, ᾶδαι, 
ϑγπιπι. κ ϑ8πι. ΊΙ, 9. [(ὰ Δέοίέιιδ. δεὰ Ὦος ποαιΐπὶ8 πιο βίΤΏ π᾿ 
αἰυϊαγκὶ ἀεθεῖ ἴω συγκύριον. Οοηξ κι 58π| ΧΧ, 5... 

ΣΎΓΧΥΦΩ, ἐποιεννο, δῖτ. ΧΙ͂Χ, χὅ. συιγκύφων πρόσωπον, 
ἰησητνδηϑ8. ἐδοίΐδαν, ἢ. 6. νωέέμνηπ σοπίγαλφης, δυῖ: ἐποέἑπαέαπε 
λαδογιϑ ζαοίεπι, αυὶ πἰποῖθτι 86 Βυ πνεῖ πηθ} 8 ἢ ΠΝ 816. 

ΣΎΓΧΑΙΡΩ, Ἄοοηραμάίτο, οοἰέὲαφίον, νγαΐεὄον, σού γα- 

ἐμῖον. ἸΓ, γέαεο. Οεη. ΧΧΙ, 6. ϑγγμϑ δὲ Οηδοίοϑ. μλ, ἐαδ- 
ἴον. ὅ Μδοο. , 8. ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι συγγαρησυμένους., 46 
ξεϊϊοϊεος ρεδεῖ8 οοῃρταϊωϊδίυσι, ὡδὶ νἱὰ, ὅγγμο, Οοάθκχ “4.ε. 
Βαθοῖ χαρησομένους.- "ἢ ὶ 

οὠχθ ,.. ἈΚ 
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ΣΥΤΧΕ 2, οοπιπιΐδοθο, σοη απο. Ἤπε, ἀρρυϑβοηεῖον 
)}) Ἄερ. ὟἾ, 10. συνέχεεν 860. 64. Οοπιρέ, ἸΝΙΑΛΊ6η συνέσχεν, 
αυοᾶ τε]ῖαυΐ 11 τὶ Παδοπεξ, 174 μαῦδε Β.]. ποείοπεπι οἰαμαάεηαὲρ 
οοοἐμαεπαἑ, δ τοῖα ξοτγηιι]α ἘΚ 95 ΟΜ ἸΩΝ 68 ἸαϊτίημΣ 
οαοπέίρπανέξ, -- 823. Οδῃ, ΧΙ, 7. 9. Ἰοεγοῖ, συνέχεεν, ἔμιξεν. 
- "Ἄ25 ΗἸΡΒ. ἃ 793, ρεγομέϊο. Απιοδ. 1Π|, 16. συγχεῶ. [ἴα εἴ 
«Ἴγαῦε ἂο 7έα͵α, (ἰδοῖϊοτυπι πο ἄυδο νόγβϑῖομ δα οοδίπογαμῖ, 

ΣΎΓΧΟΙΩ, οὗὔγμο, “5.7 οοάσεγνο, “4. Ἐχοάᾶ. ΥὙ1Π|, 1ά, 
συνέχωσαν, οὔγμεγμπ. . . 

ἘΣΥΓΧΡΟΝΔ'Ω, εούδεπι ἐσπιρογα νέο. ῬτΟΙ. ὅτ. συγ- 
χρῦνησας 860. οοὐ. “ες. δὶ ἴῃ τε] 1418 ΠΡ τί δδὲ συγχροφίσας. 
«4ε16π. θείρπ. ΧΤΙΠ. Ρ. 599. 6. συγχρονεῖν ᾿“νακρέοντα Ὁ 

ΣΎΓΧΡΟΝΙ΄ Ζὥ, αφϑέαία ἀεημαζὶδ διεπε, ΦΟΝΈΜΣΟΥΟΥ αἰίφυο 
οπιρογὰ, Ῥτοὶ. δῖγ. δῖ ποῖαϊ οὐώ γιογαγὶ, ποεδίξιεπε ἐσπιροτὶδ 
4696 ἐπ αἰΐφμο “ἴοοο, Ὑιάθ. 8. ν. συγχρονέω-. «ἀνδίορλ. «4ολατγη, 
850. ϑολοί. ᾿ ᾿ 

΄ ΞΥΓΧΎΣΙΣ, οοπἤιμδίο, εοἰΐατη ζμδϑέο, ἴτ: ἐμπιμζέμδ. 023, 
᾿Βαδεῖ, ποταθὰ πτρὶ8 ἃ οὐ σβίοηα ᾿ἰπρυδγαπι ἐϊα ἀϊοίδο. Οαπ. 
ΨΙΙ, 9. - πξῆπΠΏ,), ἐειγδαξἑο. τ ϑϑτι. Υ, ι:. ΧΙΨ, 20. - ΡΝ, 
Ζιμδιιπν πισέαίδμπι. «ἴφμ. Τοῦ. ΧΧΧΥΤΙ, κι8. ὅρασις συγχύσεως, ἡ 
ΒΡδου)πι αογ ἔμδεπι, δὺῖ δωδὲ πιρέαδῥΓ, Οοπξ, ν΄. το. 1, 
μαθεπῖ ἐπιχύσεως. Πεογοῖ. σύγχυσις, μέξερ, ϑόρυβος, ἀφανισμός. 

ΣΥΓΧΥΏ, οοπήμπαο, σοπέμγδο. Ἐπ ΠΡ. ὧὉ [ΔΠ, 
Ρεγϑέγερο. ὅγπιπι. ῬΔ.Τ ΙΥ͂Ψ,ή, συνεχύϑην. σοηζμδιεδ διέπτε. - ΣὩΘὴν 
Ῥγοδίφο. τ δα. ΝΠ], το. - δ πηη Ηρ. πϑαπο ἐπιρφέμ ἔξτοτ. 
ΝΒ. Π, ά. ἐν ταῖς ὁδοῖς συγχυϑήσονται τὼ ἅρματα, ἷπ νἱῖδ 
εἤλεδο ἐπιρθέι ζδγομὩ Οὐτταβ. -- πΠ, ἔγα σχαγάθο. Το, ᾿, 2: 
συνεχύϑη. - 2, Ῥοη]οαΐο. Αἱ. ἴου, ΧΧΧ,, 1γ. συγκέχυται. 
Ἑοτῖο Ἰερεσαμῖ “ΌΨ. - “δ. 1 Ἀερ. ΧΧ, 45. ΧΧΙ, 4. συγκεχυ- 
μένος, ρεγέμγδαίμε ἀπέπεο. ΟΟΠΕ, δίοτθον, 12, (. θοδϑ. “Ὁ συ ρο 

Ῥότ σοπέισπακς, ἐπυπκοῦ 6 τοἀϊτατ, δε δ ἐπ Οοπὶ. ΠΥ. ποῖδξ 

οοπέμγδαΐιθ 66έ, αὐδο΄ ποῖῖο δὲ σοηνοηΐ Ἰοοΐο ΧΑΧΙ, ά. εἰ ὁ. 
Θ᾽ δυίοπι ἃ “Ὁ ἀοτίναίησ, ρθη ἔοχιαν]α εβεοοῖ: γδοθοίΐδη8 ἃ 
δᾶπα τποπέ6γ) ηαυοᾶ δυπάσδαι δοηβῦπι βαθεῖ, Ὑ]᾽4θ ΒΌΡΚΔΑ 5..0ὕ. 
διαταράσσω. Ζεα. (νι ξ 1415. Βγόπι. συγκεχυμένως, διατεεραμ’ 
μένως,, ἠλλοιωμένως. Ἰωμερειάαπι ἔοτιο ἐκ 1 Άθρ. 1. ο. συγκεχυ" 
μένος, διατεεραμμένος γ, ἡλλοιωμένος. “ΧΡ 7) σοπίξηδο, οἰαμαο. 
2 ες. ΧΙΝ, 26. συγκεχυμένος 860. “4Ἶς«. Ἐσοτίαβδ6 Ἰοροηάυπι 
συνεχύμενος. -- 13, σογγονιέφοο, 06]. ΤΊ, τ. 10. -- 5 21 "5 Ὁ, 
ἐπαπὸ εἰ ναοιέπε. ὅγπιπι, Ἰδτθι, ἸΥ͂, 45, συγκεχυμένη. Ῥτδδ- 
ἴοτοα Ἰερίτυν τ ὅ8αι. Ὗ', 6. υδὶ σύγχυσις Θανάτου, οοΐ π1}}}} ἴῃ 
ἴοκῖα τεβροηάος, ἐδ ἦμδ εὐ έητθ φογρεηίσ ἀϊοϊτατ, ΑἸΙΙ ςοἀά. 
Βάθϑαῖ 101 χύσος: Οομ, γ. 12. 1 Ἰῖδοο. ΤΥ͂, 27. ὁ δὲ ἀκούσας 
συνεχύϑη, 116 δυῖεπι δι άτεπ8 σοπέμνδάδαξιν, ιάΔ6 δὲ ἃ Νῖδοο. 
Χ, 80, ΧΙΠ, α5. ΧΙΝ, 28. δὲ οοηξ, Αοι, 11, 6, ΧΙΧ, 8:. ΧΧΙ, 
51. ρεγο,ι, συγκέχυται, συντετάρακεαι. ϑιέάαε: συγχυθεὶς, 
συνεαραχϑείς. ὍΝ 

“ 
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ΣΎΓΧΩΝΕΥΩ --- ΣΥ͂ΧΟΝ. χά; 

ΣΥΓΧΩΝΖΥ͂ , μπα σοηο. 0). “14μ.| ΝΑΙ. 1, 6. 
Ἧοχ Βορτδῖοα δρυὰ ομαδαϊά. ἰπ Αρᾷδὶ ἀφ πιοίαἰζέα οοοαττῖξ. 
Υ, δέπιοτια θα. λαῦν. Ῥ. τιο7γ9. ΑἀΔάο6 Ηρβ. ΧΠ]Ι, 2. 86ς. δ, 
(ρπιρὶ, συγκεχωνευμένα, Ὁ τοϊξᾳοΐ 10γὶ ἐχδίρεης συντεέτελε- 
ϑμέγα, δὸ Ὠ1811] ἢδθϑῖ πὶ τόχὲυ ὨόΡτ. ουἱΐ τοδροπᾶοαδῖ, 
ΣΥΓΧΩΡΣ “2, φοποθαὸ, τεπμέέο. πθπ Ηρ, ἃ πηῷ, 

δρεγίο πι|6, αἰεδίαίο. αἰ, Ῥεδὶαι. ΧΧΧΥ͂ΠΙ, 18. συγχώρησον, 
ἱκὰθὸ αθοαὰ 5οηδυα. Ὑὶάθ οἱ 4 Νίδοο. ΧΙ, 1δ. ,)8. χά, 55. 
Ἀριγοΐ. συνεχώρησαν, συνωμολόγησαν, συνεπώϑησαν. 

ΣΥΓΧΩ͂, ΡῪΗΣΙΣ, οοποεὺεῖο, ρενπιξδοίο. 7ης. Ο6.. ΧΙῪῚΥΨΤΙ,. 
42. Ὁδὶ σέτρθδὰ ἐκ συγχωρήσεως ἈΘθτ. ὉΜΌ, 4. τοδροηάεπῖ, 80 ἔπ 
νδο ογδι] οἶδ βοτῖθ οσιπιοάδι ἰπιοτργείδιϊομθαν Ἔχ ϊ δοπῖ. ᾿ 

ΣΥΓΧΩΡΗΤΈΌΝ, Ὄδοποφαφηάμπε δεῖ. 4 Νίαοσο. 11, 52. 
ΣΥΖΕΥΣΝΥ Ω. ΓΝΥΙ͂, οοπέμηθο. Ἄλτιν δοοέον. ἘΣΘ. Ὁ 

Γι, Ῥχδοῖοσθα Ἰορίταν 18. ν. 25. δῦ δἰ] οδὲ ἐπ τοσξῖμι 
Ἰεβταῖοο. ῤ 

ΣΥΖΥΓΉΠΣ, Ἄοορεϊαέιιδ,, πιαρέέμα, 5. Νίδοο. ΤῊ, 8, οἱ δὲ 
τρῖων συζυγεῖς ν πιδτῖτ δΔοῖθαι δᾶσασι. ϑὲο τ]. ὁμόζυγος 6588 ὠχον 
7δεπδεῖο. Ὑ τὰ 1οχ. Ν. Τ.' ..λ.». ἢ " 

. ΣΥΖΩΝΝΎ! 92, αἀσοίπρο. ἍΔΗ, ἰᾶάδτη, Τιον. ΙΠ, γ. - 
Ὅυ), ροπο. ἴον. ΥΠΠ,. ὃ. συνέζωσεν αὐτὸν δεο. οοἀ, Καέ. υδὲ 
δαν, συνέδυσεν εκ «41. ἔζωσεν Βα δαῖ, τ᾽ Μαοο. 111, 5. συνεζων, 
ϑατὸ τὰ ὑὕκὲν») αὐτοῦ τὰ πολεμικά, ᾿Αἰτίδορῆ, Τλεδηπς ν. 262. 
ἐγοεείγ. 856. . Ηΐπο συζωμα δρυᾶὰ “«Φσρολγί. δωρρί,. ν; άγο.᾿ 
Ὀπυίπαθο πριεχὶϊ 2. ϑεσρλαηπειϑ. ἐν τὸ τυ τ Σ 

ΣΥΚΑΙ͂ ΔΏΝΟΝ, ϑὌγοαπιέπιεπι, ηποὰ δαϑρῖτιβ ρῖο πϑογο 
δου ρίτυτ, Ὁ ρίυσ. Απποβ. Ὑ1Ι, τά. Πεογοῖ. συκάμινα, ἢ 
παρ ἐνίοις μορέα τὸ δένδρον, καὶ ὃ καρπός. Οομξ. ἩΝονὲ 
Ηἱερορῆγε. Ῥ. Ἵ. ο. 25. Ῥ. 4ὅ0. εἴ “«αξέμπι δαὰ Σωοεαέλεξ 
Βέταεπι. Ὁ. θ7." " 

ΣΥΚΑΓΜΙΝΟΣ, ϑγοαηιίητδ, ππογμδς ϑγδοπιοῦεϑ. ἘΘΛΌΡΟΙ 
Ῥίον, πδϑο. 1 ΒΡ. Χ, 27. 1}αᾶτ. ΧΧΨΥΙΙ, “8. ἴε6. ΙΧ, 10.᾽ 
αδὶ ᾿θ Ἡδχαρίϊε.Ἰορὶτατὶ συκαμένους . ἀπὸ συκαμίνων ἢ συκο- 
μύρων κατὰ τοὺς λοιπούς. -- ΟΡ  Ῥίατ, ἔοθαι, Ῥ588].. ΙΧ ΧΎ ΤΙ, 
ᾧγ, ΤᾺοοδοτοίμα δὰ Ῥε, Τ,ΧΧΥΊΙ, άγ. Ῥ. 1169. τοὺς μέντοι 
δυχαμίνους οἱ ἄλλοε ἑρμηνευταὶ συκομύρους ἡρμῆνευσαν. Οσομπξ, 
Ἡμμμενὶ Ηϊδνοράγέ. Ῥά. 1. α. 5. Οἱ. Οεἰοξὲ Ηἱϊδνοδοί. ὙΤ. 1. ν. 
288, ὁδηι, δὲ δυοῖοτϑβα Ἰδυιάατοβ Ζζοῤβο δὰ 1κιο. ΧΥ͂ΤΙ, 6. Ρ. 
708. ἢὯδ0 πο Ζοχέοου, ΙΝ. Τ. 8. ἦ. ν. 

ΣΥΚΗ͂, οοπίταοῖθ δχ συκέη, Ἴομδ, αἀγδογ. Συκὴ 
ἤδωπι [γεοέπεπε ποῖδε, ΠΟΜΏ,, βοισ., ἀτθον δὲ ἔγαοῖυδ, Ο δα. ΤΉ, 
". Νὰ, ΧΊΙΙ, ,4. ΧΧ, 5. εὲ δἰἷδ1 βδορίηβ. - 1), ἕὕγασο, 
δόλον, ΤῈ, χ 5. ΟΣ πον Ἱερθταπε,. “ἰὸς ἀΡΌ ον 

ΣΥΚΈΘ᾽Ν εἰ ΣΥΛΩΝΝ, "οοέμπε, ἰοοιδ Ξοιιδιιο οὐγιδἕξειδ. 
Ν᾽, ἤομϑς ἀτρον δὲ ἔγυοϊη, Ιογϑηι. Ὗ, 17. Απιοϑ. ΤΥ͂, 9. 

ΣΥΚΟΝ. ἥοωδ, ξημοίμδ. ΠΛΒΘν Κγμοέμδ πιαέμσαδ. {πῸ, 
οι, ἸΧ, 10: ὡς σῦκον, αὐ86 νοερὰ ποῃ δὲ ἯΚΩΞ οὐμι ον, 



ὦ ΣΥΚΟΜΌΡΟΣ --τ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

“εἃ δὰ "5523 τοξοσειάα βιιβέ, Ἐοτίβββε ψϑῖὸ οἷς σῦκον 181]. 
οἰϊυὰ εεἴ, η151 νατῖα ἰεοῖῖο τῶν Ο ῥτο 5310 αἷς σκοπόν. ὙιάΦ 
υοᾳυς δαρτα 8. ν, καρπός. - ΜΗ, "οι, δυρον εἴ ἔγαοϊυε, 
2 Ἀερ. ΧΧ, γ. Νεβδα. ΧΠΙ, τό. 1.6. ΧΧΧΥΠΙΙ],,ι. οἱ δι ἱδὲ, 

ΣΎΚΧΟΓΉΟΡΟΣΣ,, ὁδγοοπιονδ, ατῦος οἱ ἔγαοϊοδ εἰσ υοοᾶ- 
ὕυτ, 4υἷὰ πιδδίπαι αυἱά τδἕοτῖ ἔπος ἤσαν δἵ πποσυπι. ΠΣ 
Ῥίυτ, πι880. “'φ. Απιοβ. Π]], 14. - ὨΙΟΡῸ ρ]υτ. ἔοεπι, ὅγπιπι. 
Ῥε. ΟΧΧΥΉ,, 4). Υἱάδ βυρτα 8. ν. συκάμενος. : 

. ΣΥΚΟΦΑΝΊ 3), ὁγοορλαπέακ ἀρ, ζαΐδο αἰέᾳμσηι ἀεξενο, 
εαἰμπιπέοῦ,, ἴϊ, ὑγταμαμέδηέον αρὸ, ζγαμαΐθ οἰγοιπενεοηίο, ἐπίμσία 
ᾳῆοίο, Ἔα » πιαίίθ αγέϊϑιωδ. πέον ααἱ ογέρἑοπαίπε αἰϊφωία 
αἰδοιέ. Ὑ οχ Ὀδεο οτρίηοπι ἵγαχῖῖ ἀο]αιοτὶθυ5 ΑἸ Βεηϊοπείθυ, 
4υἱ ᾳφυφ5 ἐπ Ἰυσοιι ργοίγθβεῦρδηὶ 21106, 4υΐ, ποῦ δοϊπεῖο νϑοῖϊ- 
δὰ, βου Ατ(Βϑιηΐϑ δἰδογευπι ὀχρογίαρδαῖ, υυληη ΗΠΈΩρ. ροίμίο 
πο. Ὅον. ΧΙ, 18. ἡμεῖς εἐσαγόμεθα, οἷς συκοφαντῆσαε ἡμώς, 
το8 ἱπιτυδυοίηγητ, οἱ ζαἦδο πο6 ἀοἤεγανέ, ΝΟὺ οορ᾿ζαταπι Ἐ.]. 
Ὁ ῬΏΩΝ δυπ Ὁ ΟΠ, Ὁ ΠΟΏΠΒ])116 φΙδοαϊ, εεα νοζνονο ἐπ αἰ!» 
4ιιεην ποῖδϊ μ6» οαἰωπιρέαπι αὐέσφιεοην ἀσοιδαγα. -- ῥώσηη Ἡτ1}ρ. 

. “Μη. δεο. οοὐ, ἥοδημ. Οευ. ΧΧΥ͂Ι, “46. ἐσυκοφαντησαν γάρ. - 
δεν. Θεπ. ΧΧΥΙ, 20.660. ϑολοΐ, δε 7πο. )πέ. ἴον. ΧΧΧΥ, 9. 
ἀπὸ πλήθους συκυφαντούμενοι κεκράξυνται, ἃ πιαπιτοἀέηο πιαίϊ 
ἀνξέδιια αἱγορεὶ οἰδτιαθαπε, 6. ὌΌΧΨῚΤΙ, χ91. μὴ συκοφαντηδα- 
τωσάν μὲ ὑπερήφανοι, τ6' χπαἐϊδ αγόέδιδ πεὲλὲ αὐέφιρέαί ογ ρέαπέ 

, δύροιρὶ. Ῥτου. ΧΙΥ͂, 52. ὁ συκοφανεῶν πένητα, ημὲὶ πιαζέα αγὲϊ 
διιδ μέξέι» αα ογἐρέοπάμπι αἰδφμἑά βαυφροτῖ, γ᾽ὰο οἐ Ῥσον. ΧΧΙΪ, 
26. ΧΧΥ͂ΊΙΙΙ, 5. Οὐ8ε}. 1, 1..6ὲ οοῃξ, Τιυς., ἘΠῚ, τά. Αἱ. 
ὍοδΒεὶ. ΤΥ, ᾿. 27πο. ἴον. Χ, ὅ. - ἡρῷ Ριδ. πιο αοίέον ἀρῸ. 
1ον. ΧΙΧ, 11. οὐδὲ δυκοφαντήσεν ἕκαστος τὸν πλησίον, ᾿δηυ6 
ζαίρο ἀδήονγαέ αἸιᾳυΐϊα ρτοκχίσιμαι. ϑὶο “γἱφέορλαηθα ἐπ «(νι δ. 
ν. ιτά53;), νεανέας ὧν, συκοφαντεῖς τοὺς ξένους Σ οὕπι ἱπνθηίε 
«εἷ'ϑ ΠΡ ἰοἴετο ρῬετορτίῃοδῦ Μ άο εἰ ἔῃ “σλανγη. ν᾿ διῦ. 
δὸ Κΐ6θρ. ν. 1ορι. διρίείαδ: συκοφαντεῖν τὸ ψευδῶς τενος κατη" 
γορεῖν: Κεκλῆσϑαιν δέ φασε τοῦτο παρ ᾿Αθηναίοις πρῶεον ἐξευ" 
φεϑέντος τοῦ φυτοῦ εἧς συκῆς. καὶ διὰ τοῦτο κωλυόντων ἐξάγει 

, φὰ σῦκα. Τὼν δὲ φαινόντων τοὺς ἐξάγοντας συκοφαντῶν κληϑέν» 
ων, συνέβη καὶ εοὺς ὁπωσοῦν κατηγοροῦνεας τονῶν φιλαῖε 
χϑημοόνως οὕτω προδαγορευϑῆναι. ᾿«ἠρεστοφάνης κι τ. Δ. "Ίδιον 
γὰρ ᾿Αϑηναίων τὸ συκοφαντεῖν. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ., δὀγοορλαπία, ἷξε. τπαϊίο αν εέδειο εέθπ8, 
τὲ αἰφωξα ογἐρέαί αἰδομδ, οαἐωπιηπέαέον., αἰοἰαέον. ὈΡΩΡῸ ῬΊυτ. 
7ραμεδδ, πιρίαθ ὠνϑϑβ, χωΐδα αὐϊᾳιΐα ἐγρέέων αὐῤοιρέ, ῬτΟΥ. 
ΧΧΝΠ., 16. βασιλεὺς ἐνδεὴς προσόδων μιέγας δυκοφαντηξν 
τεκ ἱπά!ρθῃ8 τεὰϊτππὶ πιᾶβηὺϑ ΒγοορΡμδηΐα, ἦν. 6. γε ξεα πιῶ» 
δέα αγέξδιδ ὠξέδεργ', φ6] “αὐαθ νεγοωέδξιθ σεέ, αὐ δοπα φτωϑα 
«γερἑεπαΐα. Κεέρ. πιμέζοα ορργέπηδέ ρον οαἰκπιπέατα. ΑἸ1ὶ γιὸ 
συκοφάντης ἰδὲ βαρεῖς πολυστρεβλος, ρεγημάπι τογϑεέμδ. - 
ΤῸ» ρϑτῖ, ορργίππεης. Ῥβαλα 1, ΧΧΊ, 4, ταπεινώσεε συκορἀντην, 
ἐν πλιλια δὲς Ἰαμα, φως πιαέδο αγεΐδεις αἰξᾳιία ταρμέέ. Ἡεγοῖ. 

᾿ 



ΣΥΚΟΦΑΝΤΊΑ --- ΣΥΔΑΔΑΞῺ χἦϑ 

συκοφάντης, ψευδοκατήγορος, κακοπράγμων, ϑολοῖ, “ΠρϊΞέορὴ. 
ἴῃ Ῥίμέιωπε ν. 8:1. ᾿“πείρητο ᾿4ϑήνῃσι μὲν ἐξάγειν ἐνεεῦϑεν 
ἄλλοσέ: που σὕκα. βουλομένων οὖν τενῶν ἐξενεγκεῖν, ἱσεάμενοι ἐν 
ταῖς τῶν πυλὼν ἐξόδοις ἄνδρες πανοῦργοι, τὸ τουτων ἐξηλεγχον 
τέχνασμα., ὃ ́περὲ τὴν ἐξαγωγὴν ἐποίουν. ἐκαλοῦντο δὲ συκοφαν- 
ται, ὡς τὰ σῦκα φαίνοντες.. ἐπεκρατησὲν οὖν ἐξ ἐκείνου τοὔνομα 
πρὸς παίντας τοὺς πανούργους. . Οοπξοε ᾳυθᾳ80 Φίωεαγολ. 
δοίοπ. Ῥ. 91. 

ΣΎΧΟΦΗΝ γ) 4, ὁγοορδαπέέα, 7αΐεα εἰ οαὐμηιπέοδα εἶε-- 
ἰαέϊο 868 Ωοοιιδαέζο, ἔἴγαμε, ἐπιροδέωμγα, ἀοίμς, φιο αἰφιία 
«γέρέξιαγ αἰξοτιί, λῶν Ῥϑεῖ. ῬΔΆ. πιμιῤοέαξιι. Ατοοδ, 1, 8. οἶνον 
ἐκ συκοφαντιῶν ἔπινον, νϊπαπι ζαέθ:5 οέαἐδοη δια ἀσᾳφιῤδέξαπε 
νιδεταῖ. δϑωζααδε συκοφαντία, 4 ψευδὴς κατηγορία. Ὑιὰθ 
4υοαᾳιιδ ἐἰαπε πὶ ν. συχοφαντης. - ΟΡ, δὲδ. ὅγπιπι. Οδα. 
ΧΧΥΙ, 2ο. Ἀδευῆε δὰ ρων" οὐαὶ Κωϊραιο. - ροῦν, ορρνγϑοδέο, 
Ῥε. ΟΧΥΤΙῚ, 185. λύτρωσαί μὲ ἀπὸ δι ἀὐ αν είς αχλύπ πῶ) 
Ἡδεῖα τὸ ἃ ")γαμαμέοπέέα Ὠοιΐβα. Ὑ1άδ οὲ Οὐδ). Υ͂, 
γΙ1, 8. «44, ϑγπιπι, Ἑβοοα, [,6γ. ΥἹ, 4. Ῥε. ΧΧΙ͂Ι, ἫΝ 
Αἀᾷα δολοί, δὰ. Πορι. ΤοΡ. ΨΙ, 5. - Ἐρων Ρ]υε. ὀρργϑεϑέο-. 
μέ.) ψ 6]. γατῖ, δῇ. Ρίαν. οΡΡγδδ8ὲ. Οομβοϊ. ν᾿, 1. εἰδὸν συμ- 
πάσας τὰς συκοφαντίας (δὶ 411}. ΒαΡεπὲ: τοὺς συκοφαντουμές 
νους)» ὙἱΔΣ οὔῖποβ ἑμροθέμγαϑ νεὶ πιαίας ἀγέθδ, ανὶδυ8 δ) ] ἢ. 
ἃ]1ο5 ἀϊγιρποῖ. [τὰ Φέαμεμο ἴῃ δωοολία, ἸΨΝ, 4, 88. ϑγοο-. 
ρλαπέδαδ σοπερομδέ (ἘὨ. δι. 1η8]18. ΣΈ Ρ 8. αὐἰτατ)ν ἄιένμηι αὖϑ ἐδ 
μέ ΘΌΠΕΤΒΕ: - ων, σαἰμπμιέαπι ραδδιι8. ϑὅγπμπ. Τοῦ ΧΧΧΥ͂, 
9. - ἤρυΐν. Ἰῶς, Τῶι, ὅδο, οί, Νονέπιδ. ἴοτετν. ΧΧΗ, 17. - 
Ἔα Ὀνώ, ̓ Μαροίζεη ἐπρώαο. ἤπο. Τοῦ. Ὗ, 41. ΒΒὶ δὶῖιβ8 ποι 
ἀντελογίαν Βαθεῖ. 

ΣΥΚΩ" ΙὟ, ἴοοιμδ., ἐπε 210 ,οτεϑ Ῥέαπεαπεεν, 86} ἐοομϑ. 3 οἴνα 
ὁμα οθπδέέμϑ.. Ὑιάδ ΒΌρτα 8. ν. συκεῶν. 

ΣΎΥΔΜἍ, Ὡ, ρνγαθάον., δροῖϊο. "0 χ5, δροζο. αἴψι, Ἐπ. 11], 
232. συλήσατε. Υ͂. ϑολαγξεπδεγμ εξ απῖπι. 1, ρ. 55. Κ. Ερ. Τοτ. 
γ. τό. ὅπωρ ἀπὸ τῶν λησεῶν μὴ συληϑῶσιν » 68 Ιαϊσοηῖθυϑ 
φροἑεπέμν. ἨἩδγολ. συλᾷ, ἐκδύει, συλεύει. Ἰάδια: συλᾷν, 

᾿ἀφαίρεῖσθαν, γυμνϑῦν. σκυλεύεον. 
ΣΥΔΛΕΤ' 8, δροῖϊο. ὃχ5". ἰάσηι.  δγπιπι. Εκοᾶ. 1Π|, 22. 

συλεύσετδ, υὖϊ᾽ ἕαπιδα᾿ ὁ Οοά. Οοἰ. οὲ ΤἈοοσογοίο σκυλεύσατε 
τοροιδπᾶσπι νἱἀοίυτ. 

ΣΥΔΛΜΑΖΕ'Ω., δοϊοφμον. ΔῚ ῬΙΒ. ἑοηεον. ἙΓχοᾶ, 
ΧΧΧΎΥ, 56. - γησ Ηΐρμ. ἃ. γ, Ἰαεαίο αὲεϊο, 1εα. ΥἹΙ 
8, Αὰ .. 1. δολινεεποίωδ ἴπ Ορρ. πεῖπ. Ρ.. )δ7.: δὰ Ἰορξοτυπξ 

κ ὭΧΡΣ, Ἀδὰ ταῦ. (ὦ ἐδ σοηαδιανὲ εἴ 5 παρνγανέξι 

γερατεδιξξ δὴ ροϊΐυ8. δὰ εἰρηἰ βοαιέοαοιι. ἐπε ὉΙΔΌΪΟΣ 

Ὡλϑ, οοποίζίαγα, τεϑροχογαῃῖ, 4086 08 τ] μπι ἀϊβονι ἢ 

- τσ ΗΙΡΉ. ἃ πῇν, τόν. ΥἹ, 22, - 513, {οάϊο. οζθσα. 
ΧΥ͂ΠΙ, 20. ὩΡΣ Ῥῖο 512 Ἰερίδ85ο υἰδέμίας 2 



ἄρ ἢ 

ΓΥ 

ἀδο͵ ΣΥΑΛΑΜΔΑ'ΝΩ.. τ. ΣΥΑΔΕΓΩ 
ΣΥΔΗΙΔΗΒΑΝΩ, αἀγγέρίο, ὀοπιργελεπαο, σαρῖο, «- 

Ῥγελβεπάο, σοποίρέο, δ Συλλαμβαάνομανι, αὐξμνο, οῤίξμωξον. 
᾿ΠΖΝ, αὐα. Τοῦ. ΧΧΧΙΧ, ,3. ἐὰν συλλάβη. Οσαξαάοταξς 

ἼΖΕΣ στα ἼΩ» (0Ὁ ἰτατάγωτη Ναὶ δ »ὶ βοῃλ δῇηπίξδίθη), αυοὰ δγ- 
γὲε οἱ Ολαμααδία ραβοΐτι οοποέρεγο τιοϊαῖ. -- Ἰηι:. «42. Οαμε, 1, 
γ5. συλλαβέτε. - ἬΝ, οοἰέέρο. Ἰοῖθαι, ΧΧΧΙ, 53. δ6ο. οἂ, 
Οοπιρέμέθπδοπι. -- ΠΛ, σοποῖίρίο. Οδα. ἸΤΥ͂, Χ. 16. ΧΥΙ, 4, 
εἴ 1101 δαορίιβ, 1 ὅ8πι. 1, 20. συνειληφυῖα τοῦ τεκεῖν, 4μα9 

᾿Φοποσρὲξ 8. ργασρῃαηδ αὐ ραγίοπάμπι, Ὦ. 6. ραγέμὲ ν͵έοίπα, 
αυοά ϑγπιπιαοδμθ μα νοῦ ἐπίτοκος ϑχαρυθθοὶῖ, - δ Ηρ. 
ἃ ΔΏΣ, ἀδεθήμογ, ἴοτθαι. ΧΆΧΙΧ, 56. - Ὀππ ῬΙΒ. ἃ ὃγπ, ζξογ- 
παέμϑ᾽ διέπι. Ῥ8. ᾧᾷ1,, 6. οὺῦν. 72. 866. δολοί, 6. ἤΐοπι, ἴον. 
ΧΥ͂, 7. - ον, ραγίο. Οεπ, ΧΧΧ, 9.11. - Ἰδὴν οαρίο. Τα, 
ΨΙΙ, .5. ΧΥ͂, 4. ἃ Ἀ6ρ. ΧΥ͂ΙΙ, 6. δὲ δἱὲδὶ. ϑγπετι. ἃ ὅδ 
ὟΙΙ, 4. - πρὸ, ἰάο. Εχοά, ΧΙ, 4. - ΟΣ Ὁ, ἰαφωσι, 
ὅγπιπι. Ῥε. ΤΙ ΧἍΠΤΠ, 535.. ὥστε συλληφθῆναι. -ὀ ὙΌΞΌ, Γεῖσν 
“Ἅἠεοα. ἴ68. 1,1, 20. συνειλημμένος. Ἡδῦυϊξ Ῥτὸ ρμρδτιϊοίρίο 
οΥδὶ Ἴ25. Ὑ᾽άδ 8. ν. ἀμφιβλησερεύω. ἔξμῖρ. δέοεξ οὐγα τἶα- 
4ιδαξμδ. -- ἘΆΏΒ5 Ρῖυν. ἐμοέαέέοηθο. Οοα. ΧΧΧ,, 7. συνελά- 
ὯΝ μοι ὁ ϑεὸς, ὁμοσιγγὲέ χαὶμῖ Ὁ δὰ8 : τὶ δ]1ὶ συνανεελαβετὸ 
Δθδηῖ, ϑεηδυῖρ βθομίῃβ δοῖ, [πᾶς σγυνελαβετο ἀρᾳα 21467-- 

τς φἤξωπε Θχρουλέοσ ἐβοήθησε, οἵ ἴὰ Ζ6χ. Ογνες 2,18. γέπι, 
συνεβοήϑησε. [άστι Οἴοδδ. συλλαμβάνου, βοήϑει. Οοπέ,. Τιυο. 
ΨΥ, γ. ῬὨΙ] ΤΥ, 5. ““οἰέαπμπι Κς Η. 11, 4. ἂο Ζοχέοου Ν. 1. 
8. Ὅν. "- 3, ἐδέαφιδο. Ῥε. ΙΧ 1γ. - "3Ό. “ἴφι». Τετεαι. 
ΨΙ, 12. ϑεὰ τυἀΐοο Μοπέζαμοοπδο νοτῦα καὶ συλληφϑήσονταν 
Ῥογίίηθηξ ροῖυδ δα 11υὰ ρταδεοοάδηιί δ νϑσϑιϑ 313». -- "2ΠΌ. 
ϑγπιπι. οτοαι. ΧΧΙΠ, 10. Σ΄πΌ, ἐγαλεπάο, αἰἰδέγαποπαο, συλ- 
λειφϑείς. ΓΌ λὴ 1. ἀτὰρ. ποῖδὲ γασδνγδ, αὔγασεγο. Ψίάο δὰ Ἀ. 
,» Ὠοῖδδ Ζ. 808. - ὉῸ90 Τωραδ οογγαλο. ἴον, ΧΧΤΙ, 16. (ἃ 

ιοίζωδ. ϑαουῖὶ δαπξ ποϊξομοπι ἀγαρ, μυΐαβ νοοΐβ Β.5, ο0Π.- 

δέγίπαϊέ ππαπέδεδ ρϑαϊίδιιδᾳιδ, δἰσας οδριϊνὶς δοτὶ δυ]οῖ, - 
ῬΘΏ, ἐόπόο. ὅὄγπιπι. Ῥτον. Ὗ, 2. συλληφθϑήσεται. «- αἰδῇ, 
Ῥγελεπάο. Ναα. Ὗ, 15, καὶ αὐτὴ μηὶ ἢ συνειλημμένη, 6δἷ 1}18 
ὩΟΠ 5ἷ'ῖ οὐδργεΐσηεα, ἴοδ. ὙΠΠ|,, “5. τὸν βασιλέα συνέλαβον 
ζώντα, τεβέμι οοπιργολοηάδγπέ νἰνυθ. Ὑ᾽ὰδ εἴ 1 Ἀδερ. ᾿ 
ΧΥΠῚ, 4ο. ΧΧ, 18. 2 Βερ. ΥἹΙ, 12. συλληψόμεϑα αὐτοὺς 
ζώντας, σοπιργολοπαόπια 1105 γῖνοβ. 5 Ἀδρ. ΧΙΝ, 7. συνέλαβε, 
Φορί!. Οομπξ. αι Νῖαοο. ΙΧ, 68. εἰ Αοι. ΧΧΥΪ, 21. “4. Ῥϑ. 
ΟΧ, 4. 2πο. Ἐπ. ΧΧΙ, ,χ5. Ηἰἶδε. Βοέ, 20. συνέλαβε, ἀρρτελεπάὲ 
Ζιωδοὶξ, ἀρῖ οοὰ. ,4116χ. συνελάβετο ἈΔΡοῖ. 

ἜΣΥ ΑΛΕΓΙΑ͂, οοἰαοέϊο. ὈρῸ, δρέοϊϊορίμπι. 7π0. Του. 
ΧΧΠῚ, 22. συλλέγματα,), οοἰέδοέαπεα. ΤΙΡΧΧ ἀποπίπτοντα. 
Ῥλίοχοηξ ΟἾο86. συλλεγμαὰ. οαέοννα. ᾿ 

ΣΥΛΜΔΕ ΓΦ, οοἰϊέρο, σοπρῆαρο. Ἠο, ἰάδιωι. μι: Ῥε. 
ΧΧΣΧΙΨΥ͂, 16. συνελέγοντο, οοπρτορ δῖ δαωῖ. [πω ᾿εκαρε Ἰορὶ- 

Φ 
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ἴων συνελέγησαν. 44. Τλεοα, Ῥβ. ΧΧΧΥΤΙ͂, γ. συλλέξει, Ὦ. 
6. λαεγεαϊέαέφ ἀοοίρίεξ, 'φι.. ΟΟἾ 6]. 11, 26. ϑγπιπι. Τοῦ, 
ΧΧΧΙΧ, 1. - πρὸ, σθη. ΧΧΧΙ, 46, Επχοᾶ. Υ, χ1. ΧΥ͂Ι, 16. ᾿ 
δἰ 81181. - Ὁρὺ. σε, ΧΧΧΙ, 46. Εκοά. ΧΥ͂Ι, 4. χγ. 18. δ. 
δ 1 δδερί δ. - ὑπ ΙΒ. ψοπον; Αἵ, Ἐκ. ΧΙΠῚ, 20. - Ὸ, 4[ε- 
δρο. Ἴδαι, ΧΧΊΙΠΙ, 26. συλλέξεις, αδοόγρόδ. - ΟΧΏ.,), πιθ8- 
“. Τοῦ. Υ, 5. 8εο. οοὗ, Καϊ. - ὑδ. Νυπι. ΧΥ͂, 350. δι. κα 
Κερ. ΧΥ͂ΙΠ1, 1ο. 12. ὅγπιπι. ΒορᾺ. 11, 1. - Υἱάθ φυοαπα 8. 
τ. δράγμα. ἬΝ. ἊΣ 

ἘΣΥΔΑΣΙΤΟΥΡΙΓΌΝΣ, δ8οοίμθ δθὼ δοϊζίορσα ἐπ οδοιπαῖο 
αἰίψιο τπάποῦα ρμδίΐοο. γα, πον δϑέπιμδ. “ἴγμ. ϑὅγπιπι. Το. 
Ὅλα. ΤΥ͂, 5. σπᾷ, δολαν επδενρὶξ ἀπέπι, Ῥ. θά. δὲ δὰ ἢ, 1: 
ομεῦ. Ἐπ τηϑᾶ βθιϊθαιίδ ΠΝ δοσδρθγυαωηξ ρτὸ αἐξμδ, “αυαοὰ 
το]δῖθ δὰ πιδροβ, Οβαϊάδθοβ εἰ δϑίσχοϊοροβ οοπιπιοᾶὰθ μὲς δοί-- 
ἰερὰαΒ τοαἀὰϊ γοϊεταϊ, 4184 δ'ῃῆθ ἄμθ:ο Νοβιοδάπαζαι [)8- 
τϊοῖοπι δίϊδτη ΤῸ πιᾶρο Βαρορδί, : 

ΣΎ ΔΗΨΙΣ, σοποερέξο, σοπερνελοηϑὲο. ΠΣ νου ]6 . 
ἔοεπι. στανίαάα. ἴοτεπι. ΧΧ, 17. - 5, οοποθρίμα. «44. 
860. οο, Οοἱοί, Οεπ..111, 16. τὰς συλλήψεις σου. Τιεσοηάαηι 
τὴν σύλληψέν σου, ραγέμπε ἴα παι. -- 715, λάδι. Δίχιι. ϑγπιπι. 
Ἱλεοα. Ἐα. Ομὲπέ, εἰ ΣΙΧΧ Ἠοἱ. ἘΧ, ι5. - τὴ ἴηβη, σα- 
Ῥέτγδ. ες. ΧΥΠΙ͂, 22. εἰς σύυλληψίν μου, δὰ οαρίοπάππι πνθ. .- 
ὩΣ, ἀεοίρμδα, Ἰοὺ. ΧΥΤΙΠ, 10. ὍΡῚ σύλληψες ἔοτῖδδ8θ 688 
ἐηδέγιεπιοηΐμπι, 4πῸ αἰξᾳιέδ, οαρίξε ας δοπιργολοπαἰέξιον., 18 
νεῖθ8 γ) σύλληψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίβων νοτῖδτα το8}16: οσαρίοέμ" ἐπ 
δεπιίέδδ. - ΟἰΒΌ ἱπῆμῃ, οοπιργελεπαάοσπαο. Τότοαι. ΧΧΧΙΨ, ὅ. 

ΣΥΔΖΟ1] ἨΝ, οοἰϊοοέϊο. Ὥδλλς, ἰάδαι. «Α14μ. 1 ὅδ. ΤΙ, 
56. -᾿ ἢθνι. “4. Ἐχοά, ΧΧΊΙΠ, 1.6. 165. ΧΧΧΙΙ, 16. - υὐρὺ», 
Ρέγα. ι ϑᾶπι. ΧΥ͂ΙΙ, ἅο. εἰς συλλογὴν (πᾶδ ο0}}}61 ξοτία859 
Ροββεῖ, Ἰοοὺ Ὁ )3} γτθροπϑιυάυπι εβϑὸ ΥΡὉ 121, μὲ 86.888 5[[: 
δὲ ἔπ 4:0 οοἰδοίμια Ὦ, Θ, οἷιι8 φοπηπιδαῖαβ οοπᾶϊ 8016Ρ81.), υδῖ 
ἈΟΏΙ 11} 5ἰαϊυσοϊ συλλογὴν ποῖατα να8, ἐπ φμοά αἰϊχωξα τε 
φοπα ἐγ, ρόγαηιν ραδέογιηι. 

ἭΜΕΡΑ ΣΥΖΜΔΜΟΓΉΗΓΣ, αἰἶΐΓοε σοπρτοραίέοηῖδθ 8. 005- 
νοπέμϑ ρμδίϊοί, δρεο. δϑαργί. ὨΛΧῸ,  εγία. “14. Ἰοεὶϊ. ἵ, ιά. 
ὑμέραν συλλογῆς. ᾿ 

ΣΥΔ44Ο71 ΖΟΙΜ.1, οοἶδίσο, δθὺ ναἐξοοίπαέξέοηθ οοἰδέρσο, 
γαξϊσοΐηοῦ, οοπιρμΐο, ἀππιμπερό, σοπδίαογο. 15) ῬΙὮ, ἃ 2, 
οοπδέάεγο. 1ε5. ΧῈ ΤΙ, γ8. τὰ ἀρχαῖα μὴ συλλογίζετεν διατίαυδ 
ποι Θοπεδίάεγαγε. ἐοογοῖ, συλλογισάμενος, συναγαγῶν τὸν 
λογισμὸν καὶ θεωρήσας. - ϑαΐηι, ἀδδείπιο, Ἐμεν. ΧΧΥ͂, 47... 
συλλογιεῖται τὼ ἔτη τῆς πράσεως» οοπιρωδαδὲξ Δπο8 νοπα 0- 
πἷδ. ι4ο εἴ ν. δ0. 52: Νυπι, ΧΧΠΙ, 9. ἐν ἔϑνεσεν οὐ συλ- 
λογισθήσεται, Βοολῖθυβ ποῦ ἀππμπιογ αὖ ξι. 

ΣΥΛΑΛΟΙΊΣΜΟΣΣ, δοπιριέαξίο, δωρριέαξίο, οαϊοιέμδ., 
ΠΩ, ταϊϊοοϊπαΐϊο,, οορίέαξίο, φοπδίαάοταϊο. τλῸΝ 
Ἠΐρ. τϑοσπδεον, ΑἿΪ. ἃ Ῥαᾶτ. 1Χ, ι. ὃ συλλογισμὸς αὐιϊῶν) 

“-». 
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γρπιγ 8 ΑἸ] Οττιπι.. - ΠΟΤᾺ ,᾿ σορίξαιξο. Τλεοα, Ῥτον. 1,4. - 
λέ, σαρμέ, διπιπια. Βκοά. ΧΧΧ,, 12. ἐὰν λαβης τὸν συλλο- 

γισμὸν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλγ 5] οαἰσιίπει ἄμοαθ ΒἸϊοτατα 15τ8 6]. 
- Κωΐίσ. σεπιπια. ΟΟμῇ. δοληἐἑονδεὶ Ορστα πιίπογα Ὁ. 205. 880. 
ΤΥ, 20. ἐλεύσονται. ἐν συλλογεσκῷ ἀμαρτφμάτων αὐτῶν δειλοὶ, 

νϑηΐϊοπῖ ἴθ οοπμδέηοναίίοηδ δὰῖ σοπιρμεαέξοπθα φδοοσαιοῖαπη 
δυοταπηι εἰπιάϊ. Ζ6ς. Ογνεὲ 228. τεπι. συλλογισμοῦ, σκέψεως. 

ΣΥΑΛΟΙΓΟΣ, σοηργοραξίο, οοπυόηέμθ., φοποΐδέπεπι. 
15, άδαν, 7Ἀοοά. Ῥδ. 1, 5. συλλόγῳ. Οοπᾷ. ΄ Οαέοπαπι }. 
ΟΟ. Τ. 1. ρ.. 5. Μρεγοῖ. σύλλογος, σύνοδος ἀνϑρώπων, 
ἄϑροισμα. ϑιεέαάαξ: σύλλογος, ἄϑροισις. Τάξαι ᾿δ6ο νοτρὰ δχ 
βοτίρίογτες δηίᾷαο δυδίυπρις ; ἐνδημών δὲ σύλλογος ἀμήχα»" 
ψος γίνεται. : 

ΣΥΖΖΟΖΔΌΡΒ' Ὡ, νεργελοπαο, οδίωγρο, ἕπογορο,, οογι- 
φίοίον. ἊΨΔ., ἕπογόρο. ἴετοαι ΧΧΙΧ, 27. διατί συλλοιδορήσατϑ 
᾿Ιερεμέαν: φυᾶτα οοπνέοέαπεπὲ Ἰοτεναῖατο ἶ 

ΣΥΛΜΟΧΑῺ,, οοπὸόεπέωνο, ἐπὶ ἀδοιγέαα οοἶϊέρο, οἴαπι 
δἰ πιρ οἷον οοὐϊένο οορέαδ. ἃ Νῖδοο, ἸΥ͂, 28. συνελόχησεν ὦ “1υ- 
σίας ἀνδρῶν ἐπιλέκτων ἑξήκοντα ὙΟΣ ,» “οὐἑέσοδαὲ 1,γ5ϊδ8 
σἱτοτααι οἰδοξογι βοχδρίθτα Π}1118. 7,6, Ογνεὲ ΜΆ. Βτονις 
συνελόγησε, συνήϑροισει. Ὅὕὕπᾶο εἴ ἀρυὰ ϑωέάαπι Ῥτὸ συνε- 
λόχισε δοτὶ δεπάυπι συνελόχησε, 4υοα εδοἄδπι πιοάο δχροπῖῖ. 
Αρυάδ᾿ “εεγολέμπι συνελόχησε Θχρομϊζαν συνήδρευσεν, 864 ὁ 
7χ(. Ογνεἐὲ 48. βγοπι. οἱ ϑιίάα τοροπεπάυπι νἱάσιυν 
συνηϑροισε. 

ΣΥΛΔΥΠΕ" ΟἾΔ], σοοπέγίδέοῦ, οοπαοῖσο. “32, ἰάθη: 
ϑγπιπι. εἰ ΤΙΧΧ Ῥε. Τ,ΧΥ͂ΠΙ, 21. ὑπέμεινα συλλυπούμενον, 
ἐχρεσίαν! οοπαοίθπέεπι. ΟοπΕ, ΝΜίατο. 111, 5. “εἰέαπωπι Κ΄. ΕΙ͂ς 
ὙΙΙ, 53. ἂς Ζιοχίοοη Ν. Τ. 4. Ὁ. ν. 

ΣΥΛΛΥ ., φτορτῖος δ πιμδ δοῖνο. Νοιϊδρβοσῖοας 
δοπιροπο ἐξέεπι 5. αἐδοίαέμπι, αἰἐγέπιο ἐέθα, ραοίῆοα, φδοποΐέξο, 
γεοοηοξίΐο. κι Μίδος. ΧΙΠ], 47. συνελύϑη, 3εχμδ δεὰ γοροηοῖ- 
Ταίμ8 δ68έ. ϑγγιε6 ἰταυϑῖα}} γείἐᾳιεδξ δο8., ἃο δῖ Ἰερίδβοι ἀπ 
λύϑη, αὖ ἀπολύεσθαι. ἃ Νῖίδοο. ΧΙ, 4. (δὲ συλλύεσθαι Ῥὲτ 
οοπϑοπεέΐγο το ἄθτα πι8]16) ΧΙ͂Π, χ75. 

ΣΥΜΒΩΔ ΝΩ, οοπέίηρο, αοοίαο. ὉΨΆ, ἀοπιίπιδ. Ἑποᾶ, 
ΧΧΙΝ, τά. ἐάν τενεὲ συμβὴ κρίσις. Ἑϊαπάοπι 5δηδυτι Βαροῖ 
ᾳυοᾳυς Βεῦτ, ἔογπιϊα; φιρἕβ αἰοπιέγια ρογδογωπι, Ὦ. 6. φιΐδ- 
4ιιὶς μαῤμογίέ οαμ848. - ΜΧΏ, ἐπνεπὲο. ἴοβ. ΤΊ, αὅ., πάντα τὰ 
συμβεβηκότα αὐτῷ. Ἀδοῖς φαοδᾶ δοηϑαπι. Εδδηάδπι 8:ρη1β86α- 

τἰοηθην βαρεῖ φυοφὰς ἃγαρ. ς-ὥλω. - 5935, ἑαηρο. ὅγπιπι. 

ΟοΠε]. ΥΠΙΙ, 14. « ἘΡΩΣ, 7αοέι 8:εηι, 30. ὅγπιπι. ΟοΒ6]. ΄ 
ΙΧ, 5, - πῶ», 7 αοἰο, Ἑποά. 1Π|, 16. 168. {Π7| 10. - ΠῚ οἱ ΜῪ)» 

ΟΠ Ρτὸ π, σε, ΧΕΙ, 4. 29. Εκοά, 1, το. 166. ΧΙ Ἷ, χ.. - 
πυν, χεροπαῖο, γερυπ ΓΟ. ὅγππ, ἴον. ΧΧΧΙΨΥ͂, 11. 861. 

᾿ 

δυπιὶ ΘΧΡΙΘρ811. ὅ Εδάτγ, 1, 25, συνέβη, 1. 4. ἀνέβη, αδοοηάξέ,᾿ 

΄ 
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Ῥγοϊοέῶα σὲ, Ἀδῦτ. τν 2 Ῥᾶτὰ)]. ΧΧΧΥ, 20. 5 Ἐδᾶν, ΤΙ, 
86. τὰ συμβαίνοντα παντα ἡμῖν. 86 ποδίβ εἐνδηΐμεπξ, Ἀδδτ. 
Ὁ» Μ2ΠΠῸ9 Εδάγ. ΙΧ, 15, 2 ΝΜίαος. ΠΠ],.2. συνέβαινε καὶ 
αὐτοὺς τοὺς βασιλεῖς τιμᾷν τὸν τόπον, αοοξαεδαξ, πὶ δὲ 108 
τερε8 λοσιπὶ Ὠοποζᾶσοηξ, ψ6]: οἱ ἰρβ8ὶ τορεβ ἰοοῦτ Βοποτᾶς 
δαῦῖ, ῬΊωτα δἰυδιηοάξ Θχθπ0]6 νορὶ συμβαΐνεε Ῥταδῖου τὁ- 
οεβ5:ς4ξέ ροδίτὶ νίάἀο 2 ΝΜίδος. ΤΡ, ὅο. Κ΄, ὦ. ΧΙ], 44, ΧΊΙΠΙ, 
7. εἴ α4]:δ6 ἐχ }ϊαέοηε οἵ “ἰγέεἐοέσία οὈβδεναῖ ϑολιναγέζέμε ἴῃ 
Ὠίδ8. αε δεϊίο ΣΧΧ πε. ἀρτια Οἰεαγέμηι ὅδ οἐἐο Ν. Τ' ». 50. 

ΣΥΜΒΗ͂ΝΑΙ ΠΟΙΕ᾿ , αοοίάδνε Ζαοίο. Μ.λΠν, ΗἸΡὮ. 
ἘΡΙῸ ἴ. ἴετοπι. ΧΧΧΙΙ, “5. ἐποίησαν συμβῆναι αὐτοῖς. 
1,ὲ86: ἐποίησας ν 

ΣΎΜΜΔΒΑ᾽ 4Δ22., οοπέξοο, σοπζογο, οοπὴραγο, οοπνοπέο, 
εοπάϊεοο, ῬἈγοδιεπι, ΘΟ ΡΥ ΘΑ ΪΟΥ , οοπέθπαϊο,, οὐποίέο. ὨδΌΣ ΗΙΡΈ. 
δ’:Ό, ἐποΐέο. ἴογθηι. ΧΙ. 1Π, ὅ. Βαρουχ υἱος Νηρίου συμβαλ- 
λει σε πρὸς ἡμᾶς, Βατυοβ δ] 5 ΝΟΣ: οοποίέαέ ἴΘ δάνοτβυβ 
Ὡ08, - ΤΔΩΣ ΗΠΒΡ. πείδοδο πιδ. ἃ Ῥασ. ΧΧΨΥ͂, 10. ἱνατί συμ- 

- βαλλεις ἐν κακίᾳ; 4υδτα πιέϑοδδ ἐδ πνᾶῖο ὃ γ6}: οὔγ οοπέδηα ἐδ 
δὰ πιϑῆυμι ἡ Κωρ. ΟΡ πιαΐμπι ααἰνεγδιδ ἐθ ρχγονοοαδβ2 -- Ὁ, 
Ῥγοάέρο. ἴε6. ΧῚ, ΥἹ, 6. συμβαλλόμενοι. γρυσίον ἐκ μαρσυππίου, 
οοηΐενθηέδδ ΔΌΤΌΙΩ ΘᾺ ἸὨΔΙΒΌΡΙΟ. 516 1 ἔγαριηθῃῖο δυοίὶογίδ. 
Δαυΐδ δρᾶ ϑιέάαπι ἴῃ ν. συνεβαάλλοντο “Ὥστε καὶ συνεβαλ- 
λοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτῶν ᾿Βλλησποντιακαὶ πὸ- 
λεεις, φαδπιοῦτθηι οἴ δ) ϑρομτῖδοδθ ὑγθ68 ροοπηΐδηι οοηΐδγ δ. 
δαπέ δὰ αἰθηάοβ πιϊ]θβ οἱυϑ, Ζδογολ. συμβαλλόμενοι, συνα- 
γύμενοι. - Ἅ2Π, φοηϑοοϊον, «4. Οεα. ΧΙ, 5. συνέβαλλον, 
εοπργειδὲ διμηδ. -- 91) Νίρῃ. ἃ 35, ΘΟΠΘΥΘΡΟΥ, ἴοϑ. ΧΙ, 5. 
συνέβαλον πάντες οἱ βασιλεῖς οὗτοι, οοπνοπέοδαγε οτατιθα Ὠξ, 
Ἰορβεβ, 86 δοουπάυμι αδίωπι Οὐπιπιδη. Ὁ. 106. ραοέΐδ 8. 
ἀροπδὲογιδιεδ πειρέϊοιπ ἐπέ δῦ δ6 οδαένγὶοὐὲξ διεπξ. Αἴ. ὅγπιπι. αὐμο-' 
λογησαν, Ὦ. 6. Ραοέἑ δεπέ, Ὥδια δὲ ραοϊϑοὶ νετθυτα ἐ]]υἃ ἀνα 
δἰρηϊβοαῖ. -- ἘΞΥἾΏ59 ΡΙατ, ἀμοέαέέοπεθ. ΑἹ], Οοι. ΧΧΧ, ὃ: 
συνεβάλετο. - 1:0, Ργοαΐεδέ. ὅγπιπι. οὲ ΤΙ ΧΧ ΤοΡ. ΧΧΧΥ, δ. 
οὐδὲν συμβαλεῖταί σον, ᾿ἰδ]} ργοασγίς τἰοῖ. ζμὲ. ποπ ἐξδὲ 
Ῥίαοεέ. Τιερ6: μέαοεδίξ. - ΌΞΌ ῬΙΒ, ἃ Ὸ, οοπιπιέδοφο. ϑδγπιπι. 
1ε5.ὄ ΧΙΧ, 4. συμβαλῶ «4ἰγυπτίοις Αἰγυπτίους, σοποέέαδο 
Ἀεργρῖϊοβ οοπῖτα Αδργυρίίοβ. 88}. Ψ, 8. τί πλοῦτος μετὰ ἀλα- 
ὥνεέας συμβέβληται ἡμῖν; φυϊὰ ἀϊνεἶαθ ουπὶ ἰδοϊαπεΐα οοπέων» 
ἰογεσε ψεὶ ῥγοίμογμηξ πο ἡ ἤδεγολ. συμβέβληται, ἀπαντᾷ, 
συγενήνεκται, νενόηται, ὠφελεῖ, συμβεῖ. Ἑοτῖο συμφέρει 16- 
ξουππι οεὶτ, οι, “Δεἰζα, Κ΄. Ἡ. ΤῊ], 1. δῖ:. ΧΧΊΓ, 1. λίϑῳ 
ἡρδαλωμένῳ συνεβλήϑη ὀκνηρὸς, ᾿ἰΔρ14ϊ σοπϑρυτοδῖο αϑϑὲπιξέα- 
ἔμ (86: δἐπιξλίθ, 0011. Υ, 2.} δδὲ Ῥίρετ. ἔζμῖξ. αρίααέωδ 
44, ἢ. 6. ἑαρέααγὲὶ εοἶφεί, Ἰιερὶξς κατεβλήϑη.» ἐπιροίίέιια 65, 
δοῖ συνελεθάσθη, ἰαρίααίμο 65ὲ, Ὦοο 868: Ῥῖρει δἄδο νἱ]18 
οἱ ὁχοβιι8β δϑῖ. υὐ δυπι Βομιΐπθδ ἀΐρηιπὶ οομδοαπῖ, αυἱ 1πι- 
Ρεϊδῖυν Ἰαριάϊθαβ δοσάϊαϊ8. 1 Νίδοο, ΙΥ͂, 54. συνέβαλον ἀλλή-. 
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λοις, οοηργάδϑὲ δι.  Νίαοο, ὙΤΠΠ,, 525. συνέβαλε τῷ Νικά- 
ψορι, οοηργδαϊαδαξω οὐπὶ Νίσδποτο. Ψιὰθ δὲ 2 ἸΝίδοσ, ΧΙΥ͂, 
17. ἴοπιεν, {ἰ. μ΄, τ΄8ι. δὲ οομξ, ἵμις. ΧΙΥ͂, 51. δὸ δά ἃ. !, 
2» ούξδωπι Ῥ. 686. ες. Οεέέμπει ϑρέοϊδ, σὰ 7οδορλα αὐ Ν. Τὶ ν. 
164. Αρυάὰ Τεσγολέωπν συμβαλεῖν ἰαῖοτ 4114 Ἔἀχρομίϊυγ: εἰς 
μάχην συμβαλεῖν. “ ἜΝ 

ΣΥΜΒΑΖΙ͂Α͂, ἐνοπέμδ. ΠΡΌ, άθαγν. δγπωπ. ΟΟἘε]. ΠΙ, 
19. Τεεγοῖ. σύμβαμα (βῖο δῖαν θόπ6 δ αὐπιαδέμδ ρτο σύμβακα.), 
κατηγόρημαν συμβεβηκός. 1. ϑέαροπι τὰ Εδοίοα, ἀσπ. Ῥ. “ο΄. 
εὸ τοῦ πολέμου σύμβαμα. 

ἘΣΥΜΒΑΣΙΔΕΎΩ, πα γερπο. ὅ Ἐπὰν, ὙΠΠ0, 26. τῶν 
συμβασιλὲυύντων 866. οοἄ, “465. 

ΣΥΜΒΑΣΤΑ ΖΩΏ, Ῥτορτῖδ: δὲπεμῖ ρογέο, σοπερογέο, πι8. 
τὰρβοιίοα: σραμίρασγο, σοηζογο. τὐση, ζέγο. «“14ε͵. ὅγπιπι, 
Ἐχοά. ΧΥ͂ΠΙ, 22. συμβασταάσουσίν σοι, πᾶ ἐεοιπι ρογέαδιωι. 
Τὴ Τεχαρίέ Οτὶρ. Ἀδδοὸ νοῦρα, α0Ὧ0 ϑγπιπιαολο δὸ 7 9οἀοί, 
εὐϊδυυπίασ, πι816 στοξθσμπίωσ δᾶ τ 9 Ὦρπ, αἴανέα δερογ ἔθ. 
Ζ'μίσ. θδηδ: ζονέμδ 4μοὸ φ͵ξ εἶδέ, ραγεῖέο ἐπι αἰοα οπόγθ. 8γπιπι, 

, ΟΡ. ΨΙΙ, ιτ5. συμβαστάσει μὲ κι τ΄ λ., δἴεη} ψμοτίαθῖτ τηθ 80 
τα αἀϊτδιξοηθπι τηδϑηὶ (4186 4υ͵ἷὰ ἔγ!5115 80 πιο] δβῖα ταῖν θ6η0 
ἢ, }. σι ΟἼΘΤΘ ΟΌΠΙΡΔΥδῖαΣ ) Ἰδοῖα5 ποὺ, ἢ. 6. ἔῃ ]6οῖο πι60 
χαοἀ!αραπᾶυ8 ἴδοερο, -- πὴ ῬΥΒ, (δ᾽ ἢ ῥσὸ μ), ἀεϑέἑπιογ. 
ἽΠεοά. ΕἸ ΧΧ Τοῦ. ΧΧΎΥΤΙΙ, 10. γρυσίῳ καϑαρῷ οὐ συμβαστα- 
χϑήσετανγ, ἅτιτὸ Ῥυτο ποῖ ἀσημέραγαῤέῥἑι 8. οοπεραγαδίέωγ. 
Κωίῖρ. οοη γενείων. ὍΙ1 συμβαστάξζειν ποῖαε σοἰαέέοπαπι 5. δοπι» 
Ῥαγαέξοπεην ἐγεδέξέμογο, ἱπργεπιΐδ γαξέοπθ ροπαεγίβ. Τυακῖα ϑολοί, 
ἀϊοἴππι 6δὲ οὐ συμβασταχϑήσεται ὕτο οὐκ ἀντισταθμήσεται, πο 
ὁΧ δοηπο ροπάσταν, Οοπῆον ργιδέμπι δα ἢ, 1, 146 ὁὲ ν. 16. 

ΣΥΜΒΙΒ.4., ΖΩ͂, ἱπδίγωο, ἄοσϑθο. Ἰ" ΗΠ ΡΉ. ἃ 135, ἐπίοί» 
᾿ ἦέροίο ξαοίο. 1.8. ΧΙν;,, τά. - ϑπ ΗΙΡΒ. ἃ »45, δοΐγε ξαοῖο. 
͵ Ἐχοά, ΧΎΤΗ,, 16. συμβιβάξζω αὐτους τὰ προστάγματα Θεοῦ, 
«οοθο 11}105 ρτδδοδρῖδα 1)εϊ. Οἴο66. ἐπ Οσέαξ. Συμβιβάσω ([ππῖδᾶ 
δἀάϊῖαπι ὀχρ]  οαἰίοποπι Ἰϑραπάππι ροτΐιδ Συμβιβάζω ), νοῆσαι 
ποιώ. 1 διε, ΤΥ͂, 9. καὶ συμβιβασεις τοὺς υἱούς σου, οἷ αοοοδὶδ 
Ἀ]1108 ἴυαοδ. “ΠἼδεγοῖ. καὶ συμβιβάσεις, καὶ διδάξεις. 165. ΧΙ, 
χὅ. συμβιβάσει, ποῖ Οοά, Καξ. Βαθδὲ συμβιβᾷ, ηπαϑὶ 511 ἃ 
συμβιβάω. Οοπέ. αϊἑαίνγε δ αἰαίσοεία ΟΥ, ἐ. Ῥ. 65. δε. 
δέν ἰΐ. - ὙΠ ΠΡ. ἃ "», ἄορθο. Ἐκοά. ΤΥ͂, 12. συμβιβάσω 
δε, αοοοεδο ἐ6. Μά οἵ ν. 156. Ῥ5α]πι. ΧΧΧΙ, 10. δυμβιβῶ σε, 
“οοαῦο ἐδ, 81. ἐμβιβῶ, Χοπορῆ. “4παὖ. Ὑ, γ, 5. προσαμφιῶ, 
“«Ανϊδέορᾷ. ἔσω. ὃ87. Ἰηιτιοσῖῖο ἰΐδαιθ 1Π1πἃ συμβιβῶ οοτ- 
τυρῖπαι νἱἀδυαῖαν. ϑιέοογο Τλδε. ἘδοΙ. Ρ. 1079. Ρτοὸ συμβε- 
βάσω. ίάἀο Τηεὶ. αἂ Ζέεεγολ. 8. γν. συμβιβώ. Ηδογοΐ, συμβιβῶ 
σε, συνάπτω σε, διδάσκω σε, συμπορεύομαέ σε. Μιᾶο' Βδεο 
δἃρυὰ “εοεγολίωπι Ῥοθῖ ν, συμβλήτως. ϑμίάας, Ῥλοξέμδ εἴ 
Ζμεκ. Ογν μὲ 5, Βγεπι. συμβιβώ, διδαξω, ἐπιστήσω, νοῆσαϑ 

᾿ ποιήσω» Οἶο8δ, ἐπ Οοέαέ, συμβιβῶ, σοφιστῶ (Βέθέξμϑ Ἰερθτο 
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πδνῸϊς ἐφιστῶ. γιάο Ἵϊδονεὶ ποέ, ααἱ ΟἾο55. Ο», ἐμ Ν, 7. Ῥ.- 
71.)» Ψψοῆσαν ποιῶ. «(ἱ. πιὰ, ΧΙ, δ. συμβιβασατω. εξγολ. 
συμβρβασάτω (810 δηΐτη Ῥτὸ συμβιβάτω Ἰοροπ παι οδϑεϑεῖ 3οὲ- 
οἰώδ., οὧἱ δοοοάυμε ϑιέσογιδ Τ69. Τ. 11. Ρ. 1ογ8. Ταπεπιορΐμδ 
ἀλος, ΙΧ, 22. οὲ “1 δεγεξ 1, ο.}) διδαξατω. -- Γ2 ὉΛΞΥΣ, ΗἰρΒ. 
ἡμίείέθ εξ; 67 δ ̓ ϊαρίο ἐπέσἐἑοροπέέαπι, Τ)αὰ. ΤΧ, 92. ὁ [ξῆλϑον συμβι» 
βάσαε σὲ. δκχινὶ, υἕ ἴο ἀοσαγαπι. ῬΊΌτα ἀο ἘΠῚ νοοθ νᾶες ἴπ 
εκ. Ν. 7. 5. ἃ. ν. -᾿ “2 ῬΙΒ, ἐχάσωο. Ἰ εαῖ. ΝῚ, 7. συμβιβά- 
σεις 8680. σοᾶ, 52. Ἡοΐπι. ᾿δ1 681 γε] ΒἸοβδϑαια, νοὶ νϑυϑ1ο δἸϊα 
Ἰριοσρτοῖῖβ. ὟΣ ΒοΡτγαῖοα Ὦ. 1. ἐποιέσαγε ποῖδῖ. 

ΣΎΖΖΒ7Ο' ΟΜΑ4, οοηνένο, σοπνέοίον διεπι.' 81... ΧἼΙΠ, σ,ὶ 
δυμβιώσηταί σοι, δοπὲϑ ἐμὲ ειιδέμν. Αἀάο 1:0. ΧΊΧ, 8. 860. δᾶ, ὶ 
Ορπερ,. Μίάο ΒΌρτᾶ 8... ἄμαχος. 

ΣΎΜΒΊΙΊΏΣΙΣ. σοπνίοέμδα, ἑπέον ἐϊῖοϑ,, φιὲ δἰπιμῖ νἱνωπδ 
εἰ οοπξιεδογηαἶδα διπέ, οοπέμδοαγη ει, νίέαθ σοπδωσέμαο. ΨΜιᾶδ 
Ῥιοά. δὲσ, Ρ. 44. 4οι. οἐ 571. οἃ. 7 665εῖ, Τὰ 1ἰδτῖβ Δρόουγ- 
Ρ 15 Υ. Ὑ, ἀπριίσθαι ποίου δι δαροῖ, Νοῖαϊ πϑιῦρθ ραδτεϊην 
ἴα πρλνογβατα ν͵ρέμπι 8. οπηΐα, 4ἰμα6 διε) αὐ νἱέαπει διεδέδηέατι- 
ἄκπι προδοσαγία, 1.4 . 81188 βιότης. (σν. ο. δίτδο. ΧΧΧΙ͂Ψ, 56. 
φονεύων τὸν ἈΡΑΙ δΣ ὁ’ ἀφαιρούμενος συμβίωσιν. Ῥείραιμο. : 
οοοξαϊδε ρῥγοκέπειπι, φιοὲ ΩΡ ΟΥ̓ ἐπ διάογα ράποπι. Οοπξές αυδο.. 
δὰ Π', 1. ἐχ Οἴοόγοπε δὰ “4εεὲο. Χ, χὅ. ποῖδῦ Ογοέξμδ. ) Ῥατιϊπι 
ἐοπέτεὀαγγιέμεπι,, νἱέαε σοπφιϑέμαἑθστν 8δα αγοἐἑδαἑπιαπι .ζαπιὲ» 
ἐξαγέξαέοπε οὲ φοπεμγοέξοπισπε στὸ αἰΐημα γα αμὲ ρογδοπᾶ. 880. 

ΥΠ1, 5. συμβίωσιν Θεοῦ. 10. ν. 9. εἴ 16. υϑδὶ ἰάεπι εδ:, φυοά 
συναναστροφὴ ἰῃ δοάοπι γόγδι, δὲ αυοᾶ συγγένεια οἷ φιλία γ. 

17. 38. δγγωδ ἢ ουδοδ» ἀμμήωι, 8. οοποιδίέμο, 60]. 

Ῥοῖγδ, ΧΧΧΤΙ, 11, 10. - 

ΣΥΎΜΔΊΩΙ ΤΗΣ, δογινίσέον, π στ Ἡῶε. Βεἰϊὲ εἰ 
Ὥνασ. ν. 2. καὶ ἦν 4ανιὴλ συμβεώτης τοῦ βασιλέως, ζαϊῖᾳιθ΄ 
Ὠδῃ16] ἔθ Ε}} ναὐο ξαπιξίξαγέδ. Κμέρ. οοπινένα, Ὧ δα. ΧΙΥ͂, 20. 
δε0. οοὐ, Ολζε. Μιᾶς δα έε. ἤοπι. φοά. Ολὲβ. 1) απίοϊἑα Ρ. 80, 2. 

ΣΥΒΔΗΜἝΑ͂, δοπιπιΐδδεγα, οὐπέωηοέῖο, ον νιμπ θη. 
ῬΞῚ, βἐμεεύτοιοπο, 168. ΧΙΠ, 9. 1} ] δηΐὸ σύμβλημα ὁποϊάϊ5686 ρυῖο 
εἰς, αὐ οοπρἰμεϊπαΐίοπαπι . 5. οοπέμποέξοηθπι δοπ 6οῖ, ΙΝ αι 
Ῥ31 Βαρϑὲ εἴδη. ΠΟΙ ΟΏΘη ἐμησέμγαθ ἃς Θοϊππιΐϑδμγαο,. Ὑὶὰθ 
αὖ Β. 1. Θγοίέμπι. -- Ὁ) Ὁ.,) νεσξὲδ ὡ μι ϑγ πη). ον. ΧΙ, 
λὅ. συμβληματα. Τδοτα νογεῖϊ. 

ΣΤ ΜΒΛΔΞΕΣΙΣ, οοπιπιδδγα, οορωξαξέο. ὭΖΩΘ, απρμι-- 
ἐμ, Ἐχοᾶ, ΧΧΥ͂Ι, 44, υϑὶ αἹἱδ συμβολὴν μαδόπι, [δ.ᾶ, 
ΧΧΧΥ͂Ι, 25. : 

ΣΥΜΒΟΝ θ0) Σ: ροαάξιιξοῦ φιὲ αὐ ϑιρροίέαδ ενεπάας 
πα οὐπν αἰξίδ οοπρογξὲ, αμαϊξαγ δ. Ἢ» ῬΑτι σαξεεναπ 8. 
λ Ἀρρ. ΧΧ, 16. ς 

ΣΥΜΒΟΛΗ, ,» δογπιέμποίέο, δοριεϊαξδο, ἑμποίμνα, ᾿᾿ λη, 
απουΐασ,, ϑαπιαν. δ60. δοδοί, δ, ἤοπι. Ἐχοᾶ, ΧΧΥΗ, 8. συμ- 
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βολαί. Οοπέον υοάτιο Ἡρκαρία. - ΠΩΣ, δρπϑλιν οὐδ Ἐ χοᾶ, 
ΧΧΙΥ͂, ά. 10. - ὨΣΞῺ, αἀπημέμθ. 444, Ἑ χοᾶ. ΧΧΥῚ, “4. - 
ΠΏ 582, δίσιδξ 08 ἐογίοαθ. ΑἸ. Εκοά. ΧΧΥΤΙΙ, 52. συμβολὴν. 
- τ3π. Επχοά. ΧΧΥ͂Ι, ή͵ 5, ΧΧΧΥ͂Ι, το. ΑΔ. τ Ῥαν. ΧΧΙ], 
5, ς86. ̓ δοπιρί. -. ἘΠ832).) »νΘθφέϊπεογρέιωε. 168. ΧΧΙΠΙ, ι8ὃ. 1,6. 
δ 1556 νἰἀδηῖυΣ Ἰϊτοτ 8 ἴγδαδρ δὲ 15 ΠΣΌ ἃ τᾶ, ἸΞ3Ό, ξοχεξέ:, 

Ἰαιπηοτιῖο 11 Ζ7εέδοτηξεσ περιβολὴν Ἰορδηάππι οομτοῖῖ, ΙΓ, 
ΧΥΤΗΙ͂Ι, 52. μηδὲ προστεθῇ συμβολῇ αὐτοῦ, Ἀεᾳυο 4}11ρ ὁτ8 “γπι» 

,, Φοίο εστμπι, Συμβολὴ Ὦ. 1. ποῖδτ σομνένέμπι, ἐπὶ σιο δὲηριὲ 
ὁμᾶδ δγπιδοίαα ἶι. 6. οοἰέαξίονιδα διεπυέμιῆι ργῸ γναία οοηζεγε- 
δαπέ, ϊ. 4. Ῥατεΐπι εχ δηιϊθοδδεπεῖβιυιδ Ρράᾶτθῖ, τὲ Ἰορίτυζ:΄ 
μὴ εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφῇ, 16 Ἰδεῖετίβ 'π ἀο)ΐοἰ16., ματιΐπι 
δα δυ δια ποῖο γοσθὸ συμβολοκοπεῖν», αυοά ποῖδε οοπνένέα ρα» 
Ταῦ 8. “γπιδοίαπι Ραγεϊγὲ ἀο ἐγέδμεογε, αἵ πιοπῖϊς δασμοίίμδ 
δὰ ἢ. 1. φυΐ συμβολὴν δΔοοίρ!ῖ ῥτὸ δοηδογέϊο δαὶ δοααίξεαίε λο-. 
τηΐηεπι νοἰμρέαγέογεοπι, ἐπ φιεα δἰπρις ϑγπιδοίαϑ εοηζεγοδαηί. 
Τροπιπιΐμ 5 1θ6 ὁτΘ πιά συμβουλῇ. 1ιὰ εἰίδπι ἴῃ ΔΙῖετο απιεγαν Ὁ 
χὲξ οἴ ἴῃ Ο, μηδὲ προσδεηθῆς τῆς συμβουλῆς αὐτῶν, πιδητι6 τεᾳυΐ- 
τδϑ ΟΟἸ 811 πὶ δάση. Ηδοο ἰδοῖῖο αποαις ποῖδία Βαρείας ἴῃ 

ΤΑ ΤΡΙΏΘ οἀϊτίουδ 1, δέερλαπί. Ζ)νιεδέμδ τηανϊῦ: ἠδ σοῃ- 
5 σι ηρ δ οοηδλοέι δᾶσαμι, ὑξ στρ θη δῖ οοηῆοιοέμδ, οοη- 
ϑτοδείο, Ργαείξιπι, 

ΣΥΜΒΟΜΑΙ͂Σ ᾿ΕΚΤΕ ΝΟΖΗ͂Α7, Ἔγπιδοζίδ, οοἰἰαξίο-- 
γιΐδιια Ἔαέοτιο πιδ. Ὁ, ἐρμῖο. Ῥτον. ΧΧΙΠΙ, 20. μηδὲ ἐκτείνου 
συμβολαῖς, πθ4πὸ ρΡδουπ 45 εἴπ δε ἀδη 415 » οοπιπεξδδαΐδοπεδ 
δγπηδοίέθ, δῖ τ0}1 ἴθ ἄδτα οοὐξαέξξογιέδις. ἽΛεοα. ἐν συμβολο- 
κοποῦ σι. ῖάε δογεοεηλέ ϑγπιδ. δὰ ΤΑἑέοϊ. ἀοῦν. Ῥ, ἘΠ]. Ῥ. λοί. 

᾿ς ΣΥΜΒΟΜΟΚΟΠΕΩ, τγπιδοίας αἰἱνέαο, αἰέδρονέϊογ,. 
ἀγπιδοίαπι εο ἐπ᾿ οοπνένέα, οοἰξαξέοπέδιια, οογπσεδαέἑοπίδιι. 
»ᾶοο, οοπρίνέμπι 6ς οοἰξαξέογο ἱπδέγο,, σοπιεδδαΐζοος ζγοφωμεπίο, ᾿ 
ὅ. ᾳ. σύμβολον κόπτω» δγπιδοίμπι 6600 απὶ αἀἱνέάο. Ὁ τ, Φοπιεδβά- 
τοῦ, Ὥεαϊ. ΧΧΙῚ, 20. “ΤΑδοά. Ῥιον. ΧΧΠΙ, 20. ἐν συμβολοκο- 
ποῦσι κρέας ἐν ἑαυτοῖς, ἰπ ΩΣ υϊ ὁγπιδοίαπι ἀαπέ σατποπι 

ἑοῖο δ6. Αἀάεο δὲ... ΧΥΎΠΙΙΪ, 55. μὴ γίνον πτωχὸς σνμβολοκοπεὴν 
ἐκ δανεισμοῦ. 8ὶῖ:. ΙΧ, 10. μὴ συμβολοκοπήσῃς μετ᾽ αὐτῆς ἐν 
οἴνῳ, πὸ ὀγπιδοέαηπε σον ζογαδ σατα 1118 ἰῃ νον ἢ. 6. Ἠ6 σοπιδο 
δαἰϊοπέδμα ναρε8. Οἰοπιεηα “δα. Ῥασά. 11, γ. Βαθεῖ συμβρλᾶς 
ποιεῖν. 864 συμϑδολὴ . “ποῖδϊ δἔϊδτι δὲ σοσισγθδαπι οἴ οοηλίέἝοίιπε 

, δοέἰὲ, εοηβὲοξαέέοποπι, δὲ χοπέω 6βῖ ἑαδογο, οἱ δάοο ].]. νετιΐ 
Ῥοβδῖε: 36 ἰδροσεδ ἴῃ οοηγέοέαίέοπα, Ὦ. 6. Ἶμ σοπίθηἀδ8 οΌπι 
δ οὐδουδιίοπο οα]ίουπι, δαϊ Ἰοοῖδ, ἔδοῖραβ, ἀϊοϊετίῖς, τἱδῖς 
Ῥυδ εἴο. 4026 οπιμΐῖα σοπουρίβοθηξίδα βυπε 8406}14, οΥἱάθ 
Ζονηΐὲ Βεδὶ, Απείφι. Εχερ. Ὑ. 1. ν. 3216. Οδϑίδγαπι ποΐϊδε μαι 
δεῖ, ἀπιοΐοτοιι ϑὲγαὐόέαϊαε ἄτηδια ἴ8168 ΘοΟπΡΟδιΐομεα γϑγροτῦπ,, 
Υ..ο. δωροκοπέω, φαγτασιοκοπέω. Ὑιάδ. 0608. ΒΏΡΙΔ 5. Υ͂. 
συμβολή: : 

- γος -.-- -- ὥκας - 



ΣΥΜΒΟΛΌΧΟΠΟΣ «τ ΣΥ̓ΜΒΟΔΟΝ χ8 
ΣΥΜΒΟΛΟΚΟΙΠΟΣ, ὁγπιδοίαπι ἄαπδ, ϑδῃϑθοϊαῖϊϊπι αὐ 

οοηνένέαπι, οοὐξαξέοηέδμδ, δογηεοδαέξἑοηέδμδε ναραῆδ., ΟΟΠιθ8- 
φαἰον, δ 1, σοπιθϑδαίον. Αἴφι. ϑγηεηβ. 1 λοοά. Ῥεον. ΧΧΤΙ͂Ι, ι. 
ἅφι. Ῥτον. ΧΧΥΤΙ͂, γ. ίἀς Ονοέξωπι δὰ ϑίγαο. Χ, ι5. , 

ΣΥΉΔΒΟΜΟΝ, ογπιϑοέμπι, ποέα, εἰσπιπε, ἐπαϊέοίμπι, ἄτων 
᾿ς ψέωπε, ν 6] οἴξδαι ἐδόϑεγα. ὙΡ, ἐΐσνηεπι, Ησοβ. ΤΥ, κι“. ἐν συμβό- 

λοις ἐπηρώτων, ἐπ δέρηπὲδ ἱπέαγγοραῦαπέ. Ὑεῖυβ νϑτβ. 1δῖ, ἐπὸ 
αυριεγέδα ἐπέογγοραδαπέ, Αἀ Ὦ, 1, δΔἀὐδοτῖδί πιοτθηῖος σόσθα 
Βνεϊίπροτὶ Ῥγοΐδρ. ἐπ ΧΧ 7με:. Τ, 111. Ρ]αρ. 6. ραρ, υ]1- 
Συμβουλαῖς ,. δοτιδ1ῖ, Οτγαδέιδ ἴῃ τοχῖ ροδυΐϊξ (6χ ϑολῥηπαέογξ 
οοπξθοῖασα, ατιδῶν σου βτιηδῦ, (σα. «4165. οἵ νογοῖο .“γαδίοα ), 
δυμβύλοις 'ξα ταᾶτρίηο, 146 διιβρίοοσ, ᾿π4υΐξ γὴν ἀοσεβϑταμδ, 
Παιοτργδίθηλ δου! ρ81888 ἐν συμβουλαῖς, ν6}] ἐν συμβουλίοις, πεῖ. 
συμβουλίαις.» διοιμτῖ ν, 9. Βυΐϊιδ σαρὶτ8 δὲ ν. 4. Οδρ. Υ. πὸ 
πο γ, 2. Οδρ. Π. μαδοῖ διαβούλια, δ᾽ ἰπἔτα σαρ. ΧΙ. ν, ὅ. 
τ τῶν διαβουλίων αὐτῶν. Νιδιι, υκ ἰασεᾶπι, σύμβολον. παβηθδαι 
Αἰἰδὶ ἸΏ νεγϑίου τῶν ο᾽ ὁσουτοτα, Βδυὰ ψίἄεο δδαπδ, 4ιο-- 
ποῦρ ἐπ Βό γδθο ἽΧ293.,) γ6] δἱΐδ δ᾽ ταδὶ σοοθ ϑχϑου]ρὶ ητιοδῖ, ἐν 
σιμβύλοες. Οὐοπίτα ἡ συμβουλία, εἴ Ῥ]υ τ] ΟΣ αἱ συμβουλίαν 
Ῥιαϊπι, ΟΧΨΙΙΙ, 14. Ῥτον. ΧΙ], χ5. ἔδοϊδο ἐχ ΧΡ», υὧἱὐ δᾶβο. 
δυο φθοηαῦδ. ΧΣΞ ψ6] ὨΙΧ,5 ἰπεεγρσοῖθωι 16 ρ1856 οσπϊεοΐοπι, 

᾿ Ἰμλϑυϊε εἷο ἀρβίπβ Ογαδέξινοτβα ργοΐθετθ, οὔσ ἃ τεοθρίβ Ἰθοϊξουϑ 
ἀϊεοεδετοῖ: Ἡαδιηνῖβ, τὲ Δίοδέξέμδ ἴῃ ποῖϊδ δὰ Ὦ,}. δἀνοτεϊῖ, 
δρυὰ 5. ̓ ξεγοπγπύῖσι Οτδθοο 688 ἐν συμβόλοις, δ οἰσηὐβοαφέο-: 
πἰδηβ; δὲ δηΐπι σοπιπιετιμα φιξάάαπι, φωαπὶ αμρμρὲωπι.. 
Ἀρνόσα Οχᾶθοα νὸχ σύμβολον αὠρμγία δασπᾷ ἱπέγοαυθηῖοξ 
δρυὰ Οταθοοβ δυϊμοτθβ βίρηϊβοοῖ, ὕὕπάε ϑμέααε, δογολέωε, 
Ῥλανογίπμδ δὰ νοσθῆὶ Ρδὲ τέρατα, οἰωνίσματα τοάυμί, 
εἰ Βαϊιμδοθ 86 8:8 ΠΟΠΏῸ]Δ ῥτοίεσι παρ ]ὰ ϑέορλαπμς π΄ 
Ἰῤλδόάμγο ἴῃ ν. σύμβολος. Νῶο ἰπυδί(διαπλι 6δὲ τοῖς ο΄ δδδΌΪΑ 
φυοπ δεῖ ἀοπδαπι ροϊξυδ 4υδηὶ ᾿ἰέογδπι δεαηξ, απεπιδάπιος, 
απ) Οδρ. ΠῚ, χ8. μὲσ τοῦ διανοῖξαι σύνεσιν ἰτατιδταϊδταιι Βοῦ τι 
ΡΟ ΠΏΣ Ὁ», 4υδιανδ ρτορτὶθ ΠῦΡῸ ἐλπέδα δἰραῖδορῖ, Νοιῖ.. 
4υδαι ριέωτ 50]}ολξαῃμάδ νἹάδῖωτν Ἰδοίϊο ἐν συμβόλοις. ἃ 5ἷ 
οὐπἰθοῖίγδς ἀσδίυσ Ἰοουδ8, τοὺς Ο 8011 818856 σδὩΒυδτῖαι ἐν ξυλοιρ, 
ἐπηρώτων. ΝΝδηι 8118λ 88εῃε, Ιθγει. ἢ, 27. ἴζεη Χ, 8. οἱ Η4Ὁ. 
ΠῚ, γ9., Υὦ ἑάοξιπε δ᾽ραλβολῖ, ᾳφαοἂ υἰγοδίᾳῃε ξύλον γετῖαπξ 
Ϊηϊετργεῖεβ. Ῥοῖδδι δἴῖδπι Βίο Ἰοουϑ δὰ ἀΌρ]οσ ἀἰνβαιϊοιυπί. 
ξέμ8 τεξευτὶ, θ085 ξυλομαντείαν εἴ δαβδομαντείαν νοῖθδεεα 
γοοραηξ. 12)6 Ῥοβίθυϊοσθ ὉΟμΒ]} ροῖθδοι Πθγοηγηιμδ ἴπὰ 10». 
ουτι, Οδοίδταπι νυ ]ρδάγοηι Ἰδοῖοηθαι ἘΔὮ. 1, ο. δῃῖ6 οσυλομ 
οἰϊδι ΒΑΡ δυοίον σ΄οβ6. 28, Τγορᾷ., οἰᾳυϊάοθαι συμβόλοις 
ἰπὰθ ἱπτεσρσαίδίξισ οἰωνεσμοῖς. Αρυᾷ διωῤάᾳπι. σύμβολον ποι, 
δυσὶ οὐωνέσμα δἴ μάντευμα, 564 οιΐδηι σημεῖον Θκροπίζυν, 
δὐδιτῃ᾽υταυδ, αυοά ἰᾷθπι ἡ σύμβολος πιδϑουῖηο ροηθτο ἀϊσδτοτ. 
ἴῃ εἰθβᾳῃα ἤάδπι νοεθα βδθοοὺθ δυοίοτίβ, ᾿ποοσῖΐ δἰδοσιαμίυσ: 
ὁ σύμβολος δὲ Μελάμποδος ἢ Πόλλητος ἐδεῖτο. Ορμξ, τοι. Κύ-: 

Ἕ ἢ 



ιδ σ᾽ ΣΥΜΒΟΛΟΣ -- ΣΥΜΒΟΥΑΙΑ Ὁ 
«ἰογὶ δὰ ἢ.1. οἱ ϑραπδεπιὲδέ Οὗ45. ἐπ Οαἰέπι. ν. θα. 54. Π, 9; 
σύμβολα τῆς εὐφροσυνης, δίρπα Ἰαοιϊτῖδθ ν6] »6δέϊρία Ὠιϊατῖ!α. 
115. ὅδ᾽. ΧΥ͂Ι, 6. δεύρϑῃβδ δεπϑιδ ἃ Νίοβο ἔῃ ἀδβοσίο δγβοῖῃθϑ. 
ΔρΡΡεϊδτας σύμβολον σωτηρέας, 4818 δδηλρδηίασ, δὲ 1] πὶ. 
Δϑρϑχουϊῃῖ δορτοίϊ. 

ἈΣΥΜΔΒΟΜΖΟΣ,, σονΐδοέον, ἐπέδγρυϑεὲ ογπέμειπι. 4. ϑϑχω, 
ὙΠΠ, ιδ. 860. οο, ΑΙοκ. τὶ τατρε σαλίφυϊ 11δτῖ ἔοτίαθδθ 
τεοϊΐτβ Ββαῦϑηξ σύμβουλος, οονπεφἰδαγέμδ. Ῥτο αἴσεαφυα νοοε π18}} 
αυϊάσπι ἸερίεοΣ ἐπ τοχῖα μοῦσ,, τεοῖθ ἐδιθα δορρὶενίεεα νἷη 
ἀεηῖυν νοσδοῖ Ὑ54. : 

ΣΥΉΒΟΝΣΚΩ,, εἰπεῖ Ραδοο Ὁ, σοπηποῦον, ἴσ85. ΧΙ, θ, 
“πὴ, ράαδοο. ἴε5. ΧΥ͂, 55. ' 

ΣΥΜΔΒΟΥΛΕΥΤΉ Σ, οοποιζέαγίμα, δεπαΐξογ, 5. Ἐπὰν 
ὙΠ, 12. ὁ84]4. γ 1:5. σοηϑδιἑαγίδ, Ἐπάν. ΠΙ, ιά, }Ῥίαίο ἐφ 
ερ. Π, 921. Α, ὲο Οαδ6. Ρ. 950, 2. Πείπε, ' - 

, ΣΥΜΒΟΥΜΕΥΤΚΟΙΣ, οοπεξϊέαγέωθ. ὨΜΌΣ δε, νἱν 
γπαολίηαέξοπεπι, ϑγπιπι. Ῥτον. ΧΙ, 1γ. ψιάρίυΣ δῖ. συμβου- 
λευτικὸς τνᾶ]ο δοβδ δάἀβίβοσὶ, τί δἱξ, φωὲ πιαζα διεααεέ, 

ΣΥΜΔΒΟΥΖΔΕΎΥ" “2, σοπϑοιο. Ὄννηις ολαέα. “ΜΡ. ἃ γ", 
Τα. ὟΊ, γ.. 5. θη ΗἸΡΒ. ἃ Ὧν0. ἑποέέο, 1οβ. ΧΥ͂, κ8. -- "ΧΙ, 
γοδογαέμδ,, ἃ Ἰ9η ψγ6] Ὧν. [ε6. ΧΧΧΙΠΙ, 19. συνεβουλεύσαντο. 
Οοπξυπδοπίεβ ᾿1τετα8 Ὑ Εἴ ΤΥ Οὗ δοιὲ διπιῖ τυ ἀΐδια Ἰορογαηῖ 
40 ὙΡῚΣ ὩΣ Ὧι, ἃ τδᾶ, γυν, Οοπξ, σαρρείἐἐ Οτέξ. ϑαοτ. Ῥ. 571. 
Ψιᾶθ ταηεα ταγᾶ 5. ν. Ἴε. - γυ 83: Υγ54), 4] εὐ ΝΊρῇ. Ἐχοά. 
ΧΥΠΙ;, 19. Νααι. ΧΧΙ͂Υ͂, χά. δὶ συμβουλεύειν δὰ ἱπιϊτδιῖοηεαι 

Βοῦτ. γυν ποῖδι ἐπάζοατγε, δὲρτιϑἤοαγο, ργαεαέοσγο. ἈτΔΌ. Βεῳ 

γεγο, φιόαὶ ζιεέμγιισε δέ. ἃ ϑδιν, ΧΥΠΪ, χδ, εἰ 4111 Ἔδορῖυ3, 
“({. Ἰλεοα. Ῥτον. ΧΊΠ, 20. - ἼΠ8, ρᾶνεο. ἴοτειι. ΧΧΧΥ͂Ι, 
16. - Ἔκ. 166. ΧΧΧΙ͂Ρ, 10. οὗ οὐ συνεβουλεύσατο. 1,εροταμξ 
αοἰ ἀοσδρεταῃῖξ 1 δοηΐορ. ΗΊΡὮ1), ομὲ ποπὶ οδέσπαέξ, 801}. φυ!ὰ 
ἕαοϊοπάσπι 618, αποά εοἄάεπι τοάϊξ. - ὃρυ), ροπάο. Ϊε8, 
ΧΧΧΗΙ, τ. δὲν. ΠΠΙ, 17. μετὰ μωροῦ μὴ συμβουλεύου. 
Ῥοὐγδ. 11, 46, 2. συμβουλεύεσθαί τινε, οοπδίλέα, οἰωπε αἰέφῳο 
σοπιπιιρεέσαγθ. : 

ΣΥΜΒΟΥΔΕΥ ΩΛ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΎΥ Ὡ, οοηποιίοπα 60Π- 
διεῖο. Ὑνὺ, οοπδμῖίο. ἃ ϑᾶτι. ΧΥΠ, κι). “44:.. ὅγπιπι. 10Ὁ. 
ΧΧΥῚ, 5. “2σιε. Τἠεοα. Ῥτον. ΧΉ, 20. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ͂Σ, οοπδέζέερνι, φμοαῖ αἰϊοιέ αέπν, ἀϊδπι: 00Ππ’ 
φιρίέαεΐο, αὐπιοηΐέΐο, ὟΣ, ἰέρπωπι, Ηοβ. ΤΥ͂, τ2. ε60. οσά. 
«{ἰοα. Ὑιάδ ξιρτα 5. ν. σύμβολον. 8ῖ1:-. ΧΧΧΥΊΤΙ, ὃ. 3 

ΣΥΜΔΒΟΥΎΜΙ' ΑΙ, σοηδωζαξέο, ςοποίϊέμπε, ὮΝ:., ᾿άδαι, 
1 εξ. Ϊ, 12. συμβουλεύσω σοε συμβουλέαν, ἄδθο 161 οοπδξέξειπι. 
4 Ῥατ, ΧΧΥ͂, χ6.Ῥεον. ΧΙ, 16. ὅγππι. 5. {{ΧΧΤῚῚς{ “1. - 
ΧΡ» ΩΝ, νἐγὲ οοησὲδέξ, Ῥδβαϊαα. ΟΧΥ͂ΤΠΠ, ,ά. αἱ συμβουλίαε μὸν 
τὸ δικαιώματά σου. ἴα Βὲοίίμδα Τροπεπεέδπι δδοαξυβ, 56ἀ νετθᾶ 
Βαεοιῖδὶ γιδεμίις 6888 νοζεῖο δ] 1:6 ἑπιοτρεοιίς, ρμοσιϊμθηο δά 

7 



-- 

ες ΣΥΜΒΟΥΔΑΙΟΝ -τ- ΣΥΜΜΑΧΙΑ,. ᾿ κ59 

γοῖδα δηϊδοεάθηςα "Ὁ Ὁ Ὁ Ἵ» ἘΣ, σέέξαπι ἐσδέζπιοπέα ἐπα" 
ἀείοῖαθ γεϑαθ διωι : Ὧϊ ὨΘΙΏΡΘ τὰ δικαιωματά σου τοδροπᾶάδδξ 
Βεῆγ, ΠΡΟΣ, δὲ συμβουλίαι ροτιϊπεδὶ δὰ ᾿ϑύθν:, ἀεἰέοίασπιδαο, 
58η) Πα ἀΟ 16 Ρτδεοδρίίδ δ]ουΐιβ σχορὶ ρϑίϊον, ἔυπο πὴ 1ΐδ 
ἀεϊοοῖατὶ ἀἄθοϊασο. “ρείεμδ δυδρίοαῖατ, ΤΧΧ ἔοτῖθ᾽ ϑοτὶρδὶ 856 
σὐμβουλοί μου, δᾷάϊε ἴδηνδπ : 86ἃ νεγ8 ἑάδηι β6ῆδι8 6βῖ, ἰά60- 
419 ποτὶ χωίδπάυπ. ΤΟΡ. ΤΥ, 44. οὶ ἴδιμθῃ ργὸ ἐπὶ πασὴης 
συμβουλίας 1ρεπίο Ἰερερλάυτι νἱάοτων συμβολέας, οὐδε, ονεπέιεϑ 
δι ΚΙ, 27... 

ΣΎΜΜΒΟΥ ΔΙΟΝ, σοποὶδέμπε, οορέμο βσπαΐξοστμπι. “Ός 
αγοαπεεῦε, ἴϊ. οοηϑέζέιεπε, Τάδοα, Ῥτον. ΧΥ͂, 45. συμβουλίου. 

ΣΎ ΜΔΟΎΜΟΣ,, οοηπϑὲέϊέαγέμδ. "Μ53.» ἐπ ἀγοᾶπο 8. σρημὰ, 
“ἰο. 7π06. 100. ΧΥ͂, 8. Ὁδὴ1᾽ᾺΆ΄ βαιδῦπι ἐθουι5 ἐχρσχοϑϑὶϊ, - ΨΩ. 
ὮΧ», οἷν Φοροὶέϊ, 166. ΧΙ,, 15. -- γΌ νυ ΟΠ] 4. ρ]υτ. Ἐπάτ. 
ΥἿΪ, 15. χά. - γνῷ ρμαγί. πιαδο. ἃ ϑϑτα, ΧΥ, 12. 1 Ῥασ. ΧΧΥ͂ΤΙ, 
42. 55. εἴ 411}1. 4.4. 190. ΧΤΙ, 17. 166. 1Χ, 6. -- ΧΡΉ Ρᾳτῖς 
ἔοεπ, 2 Ῥάὰσ. ΧΧΙ, ὅ. - ΓῺ ΡΙΠΘ., γερέαγαηδ γμρέπγαπε, 
ἙἘχεοοῦ. ΧΧΎΥΠΙ, 7. Ἐοτπιοϊδαι ἈΘΌΤ. χπεϊδρμοτίοθ ποπ ζῶ] 
Δοοθροτυ τ, : 

ΣΥΜἜΡ“ΒΕΎΩ, μππὰ εἰπε αἰδὲο ατδέέγπ α50) οοασαε 
νον ΦΟΟΡΟΤΟΥ. ἧ Ἐδάτ, ἸΧ, 1ά, συνεβράβευσαν αὐτοῖς. {πέ2ν.-- 
ὅτις Ῥοΐγρ)οεεξε Βιεδλέα Απρίϊοαπὶδ δαϊαποῖοε το ἀϊάϊε: δώτιξ 
σοοραγαΐὲ δπὲ στρ εἰ 86. (Λαθ4 νἱχ τοϊοταπάπι ρυῖδι ζΖαξμα 
110. 1Π. Οὗες, 858, Ῥ. 174. οὐχ βοτπῖο 818 46 ἐπάϊοϊο δ Εεάχα 
Ἰηδεϊιξαῖο δα δχδπηδηοθ, αποίϊαυοξ Δ] Θη:β6η85 ἀχεγαπῦ 
Ὥχοῖθδ. ὕὅπάο οοπιιμαῖο 15. πιεπλοταῦὶ ἀϊοὶϊ χριξὰς., 4πϊδυ8 
τοϑα ἀδζαυχα ἔπογαῖ ἐτάσαι τὸ πρᾶγμα, νει 106. Ετρο συμβραβεύειν 
λάδηι ἰρϑὶ δὲ, αῃοᾶ δ]18δ86 Ογδεοίβ ρ]επῖῃο ἀἱοὶτιν βραβευειν 
τὴν δίκην, οαμδαθ ἐμαϊέοοπι 6666. Αγρυὰ ϑιέάαπι συμβραβεύσω 

᾿ ἀαροπῖξος συνδιοικήσω. τὰ Βέοίδωδ. 5888 ἐπ ἴόχῖι Βεοῦτ, Επάτ, 
Χ, χ5. Ἰορίταν 55, φαοὰ ποερῖεν ξοτῖδββθ 16ρ1ς ΠὩν}}). ΧΧ 
Βαδϑηῖ βοηϑὼν αὐτοῖς. 

ΣΥΜΒΡΑ ΖΦ, εδἰπιμὶ ὀφυροῖϊο, οἱξοίο. Ῥα858. συμβραζομαι; 
δἰξοΐοῦ.. ταρῖΔΡὮ, αὖ ᾿ΐδ, φμὲ αϑϑέμδ ἐπιρσὲι σἰξοέμηεει;, 2 ΝΊ δοο. 
Υ, 8. Ί΄άο ἸΏ γα δ. ν᾿ συνεκβραζομαι. . 

ΣΥΜΩΑΙ ΝΟΖΑἉΙ, δἰπιμῖ ἑποαπῖρ. 4 Νίαοο. Χ, ιτ5. 
μὴ συμμανῆς τὴν αὐτὴν μανίαν: δὲ ΑἸ1 1. Βαροπῖ δἰρὶθα Σ΄ 
μαγὴς- Ψνχὰο ασυσαᾳῦθ 8. ν. συμμένω. 

ΣΥΜΜΑΡΤΥ ΡΟ), σονμέδδέονυ τᾶ ἐξϑίογ. ὍΣ... 
ΗΙΡΒ. ἂν Ἣν, ἐδϑέογ, ἴαδτδια. ΧΙ, 7. Οοπῇ, Αροο. ΧΧΙΙ, ν8. 

ΣΥΜΜΑΧΣ Ω, δἰπιμΐ ρρπο, δοσίμῳ δείζἠ διὲπὶγ αἰπέ- 
ἴδον.) δέο α ρμαγέδμε αἰξομένδε ὙΦ... ἕμνο, ἴοβ. ἴ, τά.  Ῥατ. 
ΧΙ, α1. ὲάο εἴ ἃ Νίαοο. 11, 45. 27. Χ, 44. α Νίαοοο. ΧΙ), 15. 

ΣΥΜΏΑΧΙ'ΑΊ, δοοίδέαδ ἐπ δοῖο, οοηδοοίαέέο ἀγπιονεσες" 
αὐπὶϊδεπι, ὙῈ., Ῥγέδφου, 166. ΧΥ͂Ι, 4. Ἐοτῖδϑδ ἀδαυχκδγαμῖ ἃ 
ΜΧΏ, αυοὰ 10 1. ὅγτ. οἴ ΟΒα]ᾶ, ν»αἶογο, ὑγαεναΐεγε, ρμοίοπέοπι, 
μαίάμπι 6966 ποῖδῖ, - ΠΣ, δορέοπι. ϑ'γππι. ἔς. Υ, 18. 

ᾷ Ν 



᾿ 
΄ 

. 

Ι 

ΠΠ χθο ΣΥΉΜΑΧΟΣ. --- ΣΥΜΜΙΑΣΝΩ 

᾿ ϑδϑησῦπι ΘΧΡΤοδδῖϊ: Ὁ ΔΠὶ βοΌϊαχΩ ἱποο ππηθτω Ῥταθϑβῖαϊ, - ἔρθη, 
“(φι. σοι. 1Π1|, 16. Τγολδεπέμδ ϑεσουγαταγ «ψωξίαε δηδδια 
τοῦ 886 δαὶ εἴχπειδε, τιΊ ἃ 331, ᾳποᾶ 7λαϊηιαέοία θδὶ δοοίανὶ, 

ἀοιίνατδι. διὰ ““φωῤία ρμοξίτπιδ οδπι βρη! βοδίίοπ θαι ἐχργοδοῖξ, 
4υδπὶ Βοάϊο δάδμβιυο ἀγαδιϑπιθ μΒαθϑῖ, δὶ ς γι 6δβὲ δέϊηιμζατο, 

1ηᾶς ᾧὅϑα », οοηέἝοέμδ, Ποπεέξαμσοπίο μδδο Ἰθοῖῖο, ὑϊροῖο εχ 

Ἰδῖῖληο ᾿ηΠογσηγπιὶ οἴδοῖα, ποὴ ἴδαι δυδρδοῖδ, αητιδπιὶ δρυτία 
νἱάἀεῖυσ, 80 τηδνη]ῖ κοινωνία. ἔπ (σά. Οὐοἱοζέη. «“φωΐΐαφ ττἰθαϊ- 

“αν συνάφεια. ίἀα οἱ πάν}. 1Π|, 8. 1, κι. . ΝΜ δοο. ὙΤΠΠ, 17. 
ΣΥΜΆΑΧΟΣ, οοπιπεξδέέο, ϑοοίμ8 δείέ δοὰὰ ρωρπαδ. 

Φ 5], ὀγαολέμπι. ὅγπιπι. Ῥα. ΕἸΧΧ ΧΤΙ, 9. 1 Μδοο. ΥἹΠ], 20. 25. 
ΟΥΧ,, θ0. δὲ σύμμαχοι δἰ πιρ] οἶον φαμὶ δοοίξ, Πεογοῖ. σύμμα- 
χος, βοηϑόρ. ! 

ον ΣΥΜΜΕ ΝΩ, ἧπα πιάπεο, οοηδέδέο,, ρϑγπιάτϑο, "λα, 
ἐγγο. Ῥτον. ΧΧ, 1, 860. οοἄ, “͵εκ. πᾶς δὲ συμμενόμενος. Συμ- 
μενόμενος δαῖοσαι εἴ λυμαινόμενος 7ποογέξ πές τὰ Εἴες. Κ᾿ αἰοἶε- 
παδν δὰ Βωγὲρ. Ῥδλοεπ. Ρ. νήθ. ἀϊπδηχίε ἰῃ συμμαενόμενος, ουΐ 
οἰΐδηι οδ]ουϊυπὶ δυυλ δά ἀίάϊε 7αεροόγθ, ΠῚ δαυΐσδω Ἰοοισ 
Τοοορῖα, ἰῃ συμμένων ᾿ἰδηϊηπι τηυἴεῖδ, [ΓΔ 5]αἴοτί 110 6:6 γογ- 
ἔθπεὶ ἔθ ο0116 οοπσοἀομ δ, ὨΟη 80] οἱ ἴδη δ νἱάδζασ. Ὡϑ οπὶπὶ 
ποῖδϊ οδίεοέαγι, μεὲ αἰέφψμα τὸ ομρέαε. Κ᾽ωῖψ. φωξοπᾳιο ἀξ 
«οἰοοέαέμγ. Ἰάφοιι ἀυο4ὰ6 νὰ συμμένων. 581 εσοῃϊθδοξυζαθ 
Ἰοοῦβ 6ε886ῖ, πιδι]θαι συμπλεκόμενος. ΤῬΛίδοχση. Οἰοδδ. συμμένει, 
οὐηϑέαέ. ὅτ Ὁ ' 

- ΣΥΜΜΕΊ ΕΒ ΧΩ, δομδοῦδ δεπι, πηα ραγέξοέρο. ἃ Νίαοο. 
Ὕ, 20. αὐτὸς ὁ τόπος συμμετασχὼν τῶν τοῦ ἔϑνους δυσπετημάτων 
γενομένων, ὕστερον εὐεργετημάτων ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἐκοινωνησε, 
ἦρ8ε Ἰοουβ πιδϊοτυπι,, 4.86 ροηῖί δοοϊἀετδηξ, ραγέϊσερο [αοέμδ, 
βοβῖθδ εἴίϑηι δοημδδοίΐοτιιπ, 8 Π6ο δαὶ δίτογαμι ραργέξοθρϑ 
7ωέε. Τσιίτατν δεῖδαι νερὸ Ζωοίαημδ ἴῃ ἠϊουραένἑα Τ. 1]. Ρ. 
᾿γδά. οδεετνδηῖο αϊο Οὐε6. 88. 110. 1Π|. ρ. 158. 
 ἸΣΥΜΜΕΤΡΙ 4, σδοπιπιδηϑμγαέΐο, Ὠ29ΩΘ, αἰέἐδροδέεο, 
7ογπια. 7πο. Ἑχοά, ΧΧΧ, 532. 

ΣΥΜΏΗΉΕΣΤΡΟΣ,, 4. ἃ. οοπιπιοηδιι8, ἀαὶ πιογιϑιγ πε ἀρέα- 
ἐμδ, Ῥγορογεζοπαέμδ, ΟΟΡΏ ΘΗ 5 ὐμδ. Σ 'μμει ρα ἀιουπῖῆυτ, 

φ μαι, διεηὲ νοὶ εοἰωμδαίαπε νϑὲ ραγὶθ πιδυϑαῦῶθ. "Θ᾽, πεσηθώγα. 
ἐγεη. ΧΧΙΙ, ιά, δωξάαδ: σύμμειρα, τὰ αὐτῷ μέτρῳ μετρού- 

μένα, καὶ τὰ οἰκεῖα ἑκάσιῳ, καὶ ἀρκοῦντα, ἢ κατα τὸ πλῆθος, 
ἢ κατὰ τὸ μέγεθος, ἢ κατὰ ποιότητα, ἢ κατὰ τὰς δυνάμεις 
ἀνάλογον ἔχοντα. 

ΣΥΜΜΠΑΔΝΩ, ϑῆὰ ροίϊζωο, οοἰπρφιίπο. Βᾶταυοδ. ΠῚ, 
10. συνεμιάνθϑης τοῖς νεκροῖς. οσοἰπαυΐπδῖυδ᾽ 65 σαὶ ποτα δ. 
Οὐδ νϑῦρὰ Ογοξέωδ ἰμάδ6 1Πυδῖταιῖ, αυοά ]πἀδεὶ οσδήδνετᾶ 
ΟἸναϊἀδθόγυμι ρο!ἑποῖγα οοδοῖὶ ἐωΐϊδϑεηῖ. 864 ὦδδοο 9γεί- 
δρδησέαϊαγο 8] θα νίϑα βυὺῖ δῦ Ὦοο ἰΙοοο, 4ηυἱ δἴδτυ!ϊῖ, να] 668- 
δπι 4880 πιθγέμές 46 ἀππιπογαΐίμδι γ6] Ἰοροιιάυτη συνεβιίχϑηξε᾽ 



ΣΥΜΜΠΓΗΝΣ -- ΣΥΜΊΤΙΣΟΠΟΝΉΡΕ᾽Σ δὶ 

᾿ φοπρηδαίμδ, 1. Θ. σηπερ ἔμ 68. Τιορίτον Ῥιαδ δεβὰ δοο νὸχ 
δρυα᾽ 7οδερήμπι, ΚΒ. 2. ΤΌ. ρ. 292. . 5. ν8.. 

ΣΥΜΜΙΓΗΣῚΣ, οοπιπιΐχέμδ, ἜΕΕ Ῥγοπιέεομία, 

ΣΡ ΠΩ “8414. ρδσι. Ἴρ. πιέϑοομα 86. Ὦ Δη. 1], 43. συμμιγεῖς 
ἔδονταε ἐν σπέρματι- 

ΣΥΣΗΓΝΥΜΊ)ΊΊ, οοπιπιίϑοοο, μονγπιΐϑοσο. κυλ ΠΗ, 
ἐἤμδιες, πιῤχέμδ δμγπ. σε. ΝἼΙ, 8. - Ἰβηηη Ηἰτθρ. οοπδοοίο 
πΦ. Ὁ δη. ΧΙ, 6. - ΞΡ }ὴ ΗΐιΒρ. δγγηπι. Ῥτον. ΧΙΥ͂, το. - 
δὴ}. Ῥχον. ΧΙ, τό. - 3}, ἀρργορέπᾳιο. Εκοά, ΧΙΝ, 20. οὐ 
συνέμεξαν (86. ἑαυτοὺς) ἀλλήλυις, αὐ 56 ἐπνέοσπι ΠΟ ἀοορίζο- 
δαπέ. ἽΝΟΠΏΜ] βιαϊμαπι, 608 5Ὲν 166. 1680. 

ΣΎ ἭΖΙΚΤΟΣ, Ἰ. 4. συμμιγὴς.. οοπιγιέαέμδ, φοπζμαειϑ, 
πιδοοεἑαπσιιδ, ῥγόηπιίδοιμια. ρθυ, Ρῥγέποορϑ. Ναδει. ΗΙ, Ι 7. 
ὁ σύμμεκτός σὸυ (80. ὄχλος) ὡς ἀκρὶς . ῬΟρΡΆ]υδ ἴα σοπιαιἑκίυδ 
ἰδηηυδι Ἰοσυδῖα. ἴτὰ τοδά!ϊἀδτα!, φυοί ηὉ δἷρηϊῆςσαϊς πιΐδοοῖς 
ἦαπι Ραννμέογιεπε ν ἐπιξαπέξωπι, ᾿βαπιμιοναπε δὲ Ποοπιέμωγιηι 
ἑωγύαπι α “ἰγὲδ᾽ αἰὐδεϊποίαπι. - "ΩΣ Ὼν Ργοχἑπιὰ Ω αϊαάεπιαέδ, 
ἐποίρπέδμα, Ὦ. 6. ἃ γερέδιδ., Νδῆ. ΠῚ, 17. ὁ συμμεκτός σου. 
ἀποἠααἰέε διρρί. Ρ.- 1628. δδϊτυΐϊξ, 6056 δοϊαπι Ἴ""1, ρογεσγίηὲ ἐξ, 
ΔΙΤ ρΡλ88ε, 6115 ἸὉ δὺϊ Ὠδρ]δοῖῖδ, δὺῖ Ρ6Ὶ ἐξήλατο τρα ἀἰτί5. - 
Ξ5»Ὸ, οοπμπιογοίιπ. Ἐοοι, ΧΧΥΠΙ, 17. ῥητίνην ἔδωκαν εἰς 
τὸν συμμεκτόν σου» τοδὶ δια ἀεάοταπι ἴῃ ῬοΡυΙσαι τυ ηὶ οΟ 
πιχέϊισει. ιὰθ εἴ ν. 10. 25. 2γ. 57 54. - "ΠΌΡΕ, ορωϑ. Ἐσουἢ. 
ΧΧΨΥΊΙΪ, 16. γιάδηϊυν 16 61586 33 37) πδπὶ 21" δϑὲ δωγδα πιὲο 
ρυδμαλεα, - ΔΝ, πιῤδοοέξαπθα ἐὐγδα. ἴοτοπι. ΧΧΨΡ, 20. “{ι- 
“ΤΑεοά. ΤΧΧ Τί θΩ: ΧΧΥ, ,χά4. [,, 57. Οοηξ, “μήδλ. Ι, τ6, 
1 ροϑὲ συμμέίκτος ΒΌΡρΡΙδη ἄππὶ στρατὸς » 501}. 2Ζεγοεοέ. ὙΤ1Ι. 
ο. δ6. ὙΙιάο φυοᾳῦθ ἐπέμικεος. ὑεὰ 
ΠΤ ΣΥΜΜΙΞΙΣ, οοπιπιϊχείο, οοπιπιξφέμγα,, οοπδϑονέξιεπι. 
ἘΣ» Ῥέρπιιϑ. Αἴφι. τ ϑαῃ. ΧΥΙΠ, δ. καὶ τὴν συμμεξεν αὐτοῦ 
λήψῃ» ,.- δἄτιοάυπι 6Δ]16π6 ἀν μοο]οσο, φυᾶπαιδαν ποη ἴρποτο, 
γεῖῦο 3} ποιίοποηι πιξεοοπαξ εἴ φοπιπιΐϑοθη αἱ δι 6 οἴ πὶ 688. 
- ὨΙΞΎΣῸ ΡΙατ. δροπϑέοπδϑ. 2 Ἀρρ. ΧΙΝ, τῴ. 2 αι. ΧΧΝ, "4. 

ΣΎΜΙΙ 'ΣΓΩ, 1. 4ᾳ. συμμέγνυμεν -οοπιπιΐϑορο, πιὸ 
Φ0Π 8970, ἐπδίημο πιά ἐπ αἰδοιέμδ ξαπιξἑαγέεαίεπι, αὐΐμπρο, οἷ, 
τῷ 16ξ. πιξδοογὸ νογδα,, οοἰίοψιαν. Ἔξες, Αφω 860. οοἕ. Δίοεηι. 
6εὩ. ΧΙ, 9. συνέμιξε. 2 Νῖδοο. ΠῚ, -, συμμίξας δὲ ὁ ̓ Απολλω-" 
νιος τῷ βασιλεῖ, οοἰξοφωσηδ νϑτὸ ᾿Αρομοηΐαε οὐ τορο. Ὑ1ά6 
οἴ 1 Ἱδοο. ΧΙ, 25. 0υδὲ οοπνερῖνο οοἰοημοὴηαἐ οαμδα ποίαῖ, 
Ἠρογοῖι.. συμμίσγειν, ὁμιλεῖν. 2 Νῖδοο. ΧΙΝ, τά, συνέμισχον 
ἀγεληδὸν Νικανορε5 διτεραἴϊπι νος Ἰωνίώ 86 Νίοδποτί. γιάθ 
εἰ ἃ ἸΜδοο. ΧΙΥ, τ1τ6.΄ 

ΣΥΜΜΊΣΟΠΟΝΉΡΕ' Ω,, πα οὐδὲ πιαζέξέαπι δὲ ἐπιρνοδὶ- 
ἐαξενγε, τα ὑπάέρπον οὐ  αοὶὲ ἐπέφιδέαξεπε, 2 Μδοο. ΙΥ͂, 56. 
συμμεσοπονηρούντων καὶ τῶν ἐλλήνων. β 

ζ'οἱ, Κ΄ 1, 



! 
«τὰς 

.ἰλ ΣΥΜΜΟΛΥΝΟΙΙΑΙ -- ΣΥΜΠΑ ῬΕΙΗΙ 

ΣΥΜΜΟΟΑΥ' ΝΟΖΙ͂ΑΙ, ἱπφμέπον. ὈΜΔΠΝ, Ῥοζίμο πιδ, 
δι. ἵ, 8. 660. οοὰ. Ολὲδ. ἵνα μὴ συμμολυνθῆ. Τλφοά. ἀλισγη» 

΄. Ῥρλέέοκεπ. Οἰο886. συμμολύνω, οοἑπαμέπο. 
ἘΣΥΜΠΑ͂ ΘΕΙΑ͂, τοπιπιξδογαίῖο, ά Νίδοο. ὙΊ, 15. Ῥλὶε 

ζοχοπι. Οἴοδα. συμπάϑεια, ααΓεοέξο, απὲπιὶ οἶον, οοπεπιἐδεζαέϊο. 
ἈΣΤΗ͂ Π4ΘΕ 'ΣΤΈΡΟΝ, πιαΐογ οὗπι οοπδοηδ1 αΓ δοέμπι, 

ά Μίεοο. ΧΙ, 22. ΧΥ͂, 4. 
᾿ ΣΥΜΠΑΘΕ΄Ω, οοπιραέΐον, οοπαοῖδο. “ὍΣ, ἰᾶδιι. δγπιπι: 

ον. Τ|, 11. συμπαϑῆααι. δὶ. φυο4θδ δρυὰ ὅϑὅγπισι. 1 ϑ88ϑῃι. 
ΧΧΤΙ, 8. ὑγτο συμπαϑὼν τοροποηάῃπι 6886 ν᾽ εῖην συμπαϑῶν, 
Ὡδὲ Βορτ, πὺπ τοϑροπάσε, 146 1 ἔτα 8. ν. συμπάσχω. ά Νῖδοο, 
ΨΥ, 25. Ῥλϊίοχοη. Οἰοδδ. συμπαϑῶ,, πιΐδεγο. ᾿ 

ἘΣΥΜΠΩΘΩΣ, οπε. οοπδεηδ αἤωεδοίμωπι. 4 Νίδοο. 
ΧΙΠ, 22. 860. «41«. 

ΣΥΜΠΑ) ΖΩ͂, οοἰϊμαάα, δἐπιὶ νοἱ πα ἐμαο. 81::.ὄ ΧΧΧ, 
.9. σύμπαειξον αὐτῷ, Ἀ. 6. δὶ ροϊα]απείαπι οἴ σοιρτοβδβ, δἀθ0» 

Ὧ6 οπηὶ δονογιῖαϊθ ρδίογμδ πορίθοϊα οὔπι 60 ΡΈΘΕΙ ΟΣ 918. 
Δ’ τοοῖο Βργοίσοληολαίγμα, ϑο]ουΐδ ἀϊοϊομη οιδξ: 42, ἐδογὲδ πα 

ανγγέάθαδ, [μὲ ἐπιροδέσγιασι ποῦ δα. 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΙΝΟΜΜἝΩ41Ι, οἰπιωδ αὐνεηΐσ, πα αοοράθ, 

ἢ ΝΊΡΒ. αὐέωπσο. Ῥε. Οἱ ΧΧΧΙ͂Ε, γ. ᾿,Ἰσσοιὰρ συμπαρεγένεϊο 
μει᾿ αὐτῶν, Αβεὺγ πα ἀοοοδοΐέ οἵεπι ἐέ6. . Ομ, Τὰς. ΧΧΙΠ, 
48. ἀο Ζιεχέοοπ Ν. 7. «(. Ὦ.ν.Ὁ . 

ΣΥΜΠΑΡΑ ΓΏ,, δἐπιὶ ργαθέονδο, μπᾶ ἔγαγιδόο. Τοῦ. 
ΧΕΙ, τᾶ. δὶ ἰδπιεὼ δ]. ρσο συμπαρήγμην τοοϊΐυα συμπαρήμην, 
ἃ συμπάρειμι. πα αὐδίπε. 

ΣΥΜΠΑΡΑΔΜΑΜΒΑΝΩ, δἰπιιῖ ἀδοιπο,, οοπιργοδεπαο, 
, φοπδώπιο. ΠΞΌ, σοηϑπιο γ) Ρϑγαο. Οοι. ΧΙΧ, 17. μήποτε συμπὸ» 

ραληφϑῆς, πε εαάζεπι ρεγηΐοὲα αὐτέρέαγέο. 8 Μδοο. 1, 1. τὴν 
αδελφὴν συμπαραλαβὼν, δοτοτδια. οοπιξέοπι ἔαοίσπδ. Μιάα οἱ 
Αοε, ΧΙΙ, 25. Οἱ]. ||, 1. Φοΐγδ. 11. Ρ. τι. Ῥίοπγε. Τϊαΐὶ. 110. 
ὙΠ. ς. 55. Σ 

“ἍΜΑ ΣΥΜΠΑΡΩΜΑΜΒΑ' ΝΩ, μπαὰ γεοέρέο. μ᾿ Ὁ] τ 
νηξέίο σὲ νοοο. ἴον. 1, ά. ἔλοϊοθαπς σοι νίνίιπι φυοίίαϊο συμ 

“ παραλαμβανοντὲς ἅμα τὰς τρεῖς ἀδελφὰς αὐτῶν, ἱπα ααἰ οοέπαπι,. 
ἐποΐέαγέδα ἴτ88 ϑοζοῖθβ. ΒΌ88, “4οἰΐαπ. Κ΄. ΕἾ. ὙΠ, σ. ἀ6 Αἰ. 
Χδηάτο Νῖ. συμπαρέλαβεν δὲ εἰς τὸ συμπόσιον καὶ τοιὶς ἰδιοξένους. 

ΣΥΜΠΑΡΑ͂ΜΕ Ν, ὠπαὰ ρδγηπιαπιδο. 58), ἐΐπιδο. Ῥεαϊ.. 
ΤΙΧΧΊῚ, δ. συμπαραμενεῖ τῷ ἡλέῳ, πὰ Ῥθτπιδηθῦῖς ὁθπι δε. 
Ἱὀροταηξ ἼλΜ᾽ απὸ Κμιραίο εἰ Αἰγαῦε. ὟοΧχ ᾿αθο, αυδλπῖ 
ἔρποταὶ Ἴλεδαμγμδ διίορλαπὲ, οχῖαῖ Ῥσϑδθίοσοα ἴπ δαί. Τ. 1. 
Ῥ. 49. εἰ ΛΙακέαπι. Τ. 1, Ρ. γά. υδὶ ἰππρίταν ουπὶ συνδιαιωνίζειν. ἢ 

ΣΎΜΠΙ. Ζ ΡΕΙΜΙ, πα ργαδβϑηδ διεπὶν ααΐξετι, τοὴ 8668. 
Ὁ. ϑὅγηιπει, Ἰοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 4. συμπαρῆς. 88. ΙΧ, 10. απὸ 
ϑρόνου δύξῃς σου πέμψον αὐτὴν (80, σοφίαν), ἵνα συμπαροῦσα 
μοι κοπιάσῃ, ἃ ἴῆτομο ρ]οτίδο τυδ6 πιΐξῖθ 1]]4πὶ (8αριθηείδι)». 
Ὧΐ αὐἰοίέ τὐϊῆϊ, δὲ Ἰαροσζές ηδουπ). Οσδϑοΐβ 4148 8ἃ8868680ζ0᾽ 

β 
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ἑαδίοσται ἀἰοθπεις συμπαρόντες. Ὑιάο Αοἴ, ΧΧΥ, 44, οἵ σοῃξ, 
αἰ Δγπαμα ὧδ Θὲξδ Παρέδροες ο8Ρ. 8. Ρ. 42. υδὲ οδβογναῖ, 
συιίρέασεειγν δὰ δεπιοϑέλοπὲο ὲα. Ὁ. 4ο5. νϑιῦα παρεδρεύοντες 
ἄρχοντε τῷ υἱῷ, 4ῦ86 ἴπ 2οπιοδέλοησ δυρῖ, δχροποῖα σύμπον 
ψοῦντος καὶ συμπαρόντος τῷ παιδί, ἼΤοΡ. ΧΙῚ, 12. συμπαρή- 
μην σοε, ἰδιαυδπι ἴα8ῖ18 εἶδὶ ἃ Ἰαῖθσο δίαρϑηι, δαξ ΟὈδογνδθδηι 
9, Τὰ 564 ΘΏΡὺ5 εἶτ ΄οοο Ἰορίζυτ: οὐχ ἔλαϑές με. ὅῖο δὲ 
ὥπιρ. Ἀεϊῖφαὶ ᾿ὲρχί Βαρϑηξς συμπαρήγμην. : 

ΣΥΜΠΑΡΙΠΣΤΗΪΙ͂Ι, αϑοέδίο,. Συμπαρίσταμαει, δ8ὲ- 
πμιὶ ααἰδέο, 5ἑπιμέ αὐΐϑεηι ν 6] ἀάΐζωνο. ΝΛ ΗΐρὮ. ἃ 32Χ5, δέ 
εἰο πιδ. Ῥβδΐη. ΧΟΙΠΙ, 16. τίς συμπαραστήσεταί μοι ἐπὶ τοὺς 
ἐργαζομένους τὴν ἀνομέαν; αὐυἷβ8 ἀϑδέδέδέ 868 ργαέξδέο ὁγέξ ταὶ μὲ 
δάνοιϑηβ 11108, 401 Τορογδπίυς ἱπίαυϊίδεθαι, έπα. Οἶγικμρ. 
ΥἹ, γ2. ϑορἤ. Ορα, (οἷ, ιάοά. 7οεερᾷ. Β. 2. Ῥ». 156. 6. 1.5. 12. 

ΣΥΉΠΗΣ, οπιπὲδ σέπρεῖ, ὠγιέρναγδμδ. ἐοέμα, ὙΣ, ἐδγΤα, 
1οὉ. 11, 2. ἐμπεριπατήσαν τὴν σύμπασαν. 56. γῆν, ΟὔδιΒ] δ 8 
μονα δῶη ἴθτταα. 1) δῖ, ΧΙ, 4, ΧΧΥΙΙ, 1. οΕὟΥν, 5. - 
δὺ5, ἑρδα ἐοία. 44. ὅγπιπι, ΤΑεοά. Ἑ6Ο.. ΧΙ, 16, σύμ» 
παντὰς: -- Ὁ5. ΟΟΒ6]. ἴ, τά, - Ὁ γα. “4. Ὥθοϊ. ΧΙΡ, τά. . 
δϑεὰ Ιεροπάυπι σὺν «άντα, τὡἂξ τοοῖθ οὐβογσνανὶε ϑολαγζεπδον.. 
ξὶμε. «τὰ δηϊαν “Ἰφωΐέα γοτῖογο βοϊδῖ, Οομπῆ. ἱπῆγα 8, γ. σύν. 
- ῦῳ, οοποοναϊα, ραπ. 1οῦ. “ΧΧΥ͂, 8. τὴν σύμπασαν, τρις" 
“ογαίέαέεπι. Ἰυοροτὰπι τοὺ νὸὶ Ἐῶ. - 3, ογδὶϑ ἐφῦγαδ. 
Ναδύμα, 1, δ. Υἱ σύμπασα. 80. γῆ, μηιένογϑα ἐδ Ω. -- 5), Τ7ιω-- 
δαὶ, ποταθὰ ρσορτίυμ, Ἐσξοοῦ, ΧΧΥΤΙ, 15, καὶ σύμπασα, οἱ 
ἐοέειο ογδὲδ. ϑεουπᾶάυπι Οαρρφίζιονι τὰ ποέξ. ογτεέ. αἃ ἢ, 1. Ρ. δ6ά. 
Ἰερογαπε Ὁ5), δρίθοῖο Ἰδὰ, εὲ Οδρὴ ρῥτὸ Βϑιβ ροδῖῖο ΟΡ 
ἤρατγδο δἰ πη ]ταάϊηποπ. 564 παῖ μὲ γϑγοβί πα] .8' δῖ, 608 16Ρ1888 
ὕβη, υὧἱὐ σύμπασα δ8ἰῖϊ 1. 4. ἢ) οἰκουμένη. -᾿ ΘΟ, ἐπέορον, 
Ῥον οέμδ διπι. Ῥ5. 10. Χ111, γ.. 3) ἢ, ρενζοοογμπέ. ὄγπαπι, σύμ. 
σταιντὲς , ππὶνογδὲ, αὐ πεπιὶ οπλη85. [,ορὶς Γοτῖλ886 Ἴ" ὉΠ, ἑπρὲ- 
67, (46 βιιρτὰ 8. πᾶς) δὺυϊ τοϑροχὶς ποιίΐομϑην Ῥεοῤγίϑια 
υδθὶ πῦρ βίρτα ποίϊαίδπι. Οδοίδσυωι ὑτῸ σύμπαντες δρυά 
ϑγπιπραολιπι τοροπομάυπι οτὶξ σύμπαντας, υοὰ πιο]ΐοτθηι 
δϑηϑΌπι ἔυηάϊτ, γδοίδσεα Ἱόρίτον τὰ σύμπαντα δρυὰ ΤΧΧ 
οἱ ἰὴ 2. Ομέηξα Ῥ8. ΟἸ11, 28. υδὲ Ὠαϊοσ νοοὶ πι}}}} τοβροπάοὶ 
ἦ ἴοπῖω μοῦσ. 146 ἀποᾳπθ 2 Νῖδοο. Π],.1.4. Ἴ], 58. ΠΠ, 

δὲ δ] 0]. β ἈΝ ; μ᾿, ᾿ 
ἘΣΥΜΠΑ͂ΣΧΩ,, οοπιραέΐον, σοπαοῖεο. τὰ δ64α. ὮΨ, 

ἀοίφο νέσαπι οἰξομῖμδ, 408 ρ88 ἔοτιυα Κ᾽ ωίραΐωδ τι8ὰ5 6δῖ 
188. ΧΧΙΠ, ὃ. πρὶ ἐπ 276... Σ. συμπαϑον, συμπάσχων, Ὁδῖ 
ΖΪ81 ποη ψιἀεηϊαν γατῖὶδο Ἰθοϊ Ομ 68 ποῖδ[δϑ 6886 ἃ (Ο]] ΘοῖοΣΦ 
Ἡδχδρίοσαπι., 8ε4 ἄμπδα ψουδίομθϑ οοϑ] 886, Ἰη00 ῥῖὸ συμ" 
παϑὼν τοροπδῖυς συμπαϑῶν, ἃ συμπαϑέω, 4ποἀ Υἱάθ βαρτὰ. 
4 Μεοο. ΧΙΠ, 22. 6 ἀἰδοτι πῆὴπο μον πάσχειν εἴ συμπασχειν 
γΥἱὰο Σίγπιοί.: Ομἀΐαπμηι Ρ. 455. 4. δου. " ᾿ 

, ᾿ 2 
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ΣΥΜΠΑΤΕ Ὡ, οεὐοποιρῖοθ. 58. «Αἴ4μ. δγηῖπι. Ῥεα]αι. 
ΧΙγΥΡΙΠ,6. συμπατήσομεν, Ῥτο 40ὺ0 ἴπ Οασέεπα }Ρ. 66. Ἰ. 

1. ν. δ8οὅδ. καταπατήσομεν Ἰερίτιτ. - ο51, ἐγέέεγο, Ὅδι. Ὕ]], 
45. -- ΠΌΝ59., οοπομέοαξίο. “4. 1ε5. ΧΥ͂ΠΙ, 2. συμπεπατη- 
μένον, - ὈΘ 5. οοποιέοαέξο. 1). ὙΠῚ, 15. - Ὁ5}. 2 Ἀδρ: 
ΨΙΙ, 17. 20. ΝᾺ, 1Π||.14. 45. ΨΙΠ, 7. 10. -- ὈΒῪ οι] 
αι. ΥἹΕΙ͂, γ. 10. ' : 

Πς ΣΥΜΠΕΙ ΘΩ͂, πἰπὰ ρμονοναΐσο, ρμεγσμάάεο, ρογοιακεπαο 
Ἥεοιο. ἃ Νίαοο. ΧΙΠῚ, 46. συνέπεισε, ρεγϑωαάσπαο ἴδαϊέ. ὅ 
Νίδοο. ΥἹΙ, 5. τυ] ρογδιεασΐδγο δἰταρ]ϊοοΥ δἰροϊῆοαῖ,Ἠ 

ΣΥΜΠΕΡΜΑΔΝΩ, ραγέέον αἀ ἥπεπι ρογάμσο, πᾶ Ρεγ- 

23 εἴο, ἴἰἴοπι: δοπειπιο, Ρεγαᾶο, εὐϑοΐπαο. ΠΧ) ν 6αδοϊπθο. ἨδὉ. 

ΤΊ, το. συμεπέρανας λαοὺς πολλοὺς, ἐπδοϊαέδίξ ρΟρυΐοΒ πιυ]ῖον. 
ἘΣΥΜΠΕΙΡΑΣΙ͂Ζ. ΜΊοΒ, ΤΙ, 12.. δθο, Οοπιρῖ, υὐί 

Βυΐο νοοῖ 2181] φυΐάθπι τοδροπᾶοῖ πὰ τοχῖω ΠΘΌτ., εχ δοιῖ8 
οτδιϊοπῖς δυΐοπι δρραοῖ, δθδρόσο :δὲ ποίδλομθηι. ὁποξώϊῥ οἵ 

«ἰοείγμοέξοπέδ. Οοά,, Κα. “δαῖτ 101 Βᾶδοε. ὁμαλισμὸν, 4111 δυῖοαι 
Διρτὶ ποῖαπιο Ζ. 206. συγκλεισμόν. Ῥλίέΐοχοπ, Οἰοοφ. συμπῦ 

ἐς ρασμα, ἐφγηπέπαξίο, οοπολμδέο. ᾿ 
, ΣΥΜΠΕΡΙΜΑΜΒΑΝΩΏ,, δοπιργοδοηαῖνο,, οοπερίδοξογ: 

ἫΝ, δίσο, ἘοοΒ, Ὗ, 5. συμπεριελήψη αὐτοὺς τῇ ἀναβολῇ σου, 
ποπιργελδησῖσα νεὶ οοἰξέρες 11106 ἱπάυιπιθπῖο το. Οοπέ, Ξ[αἱ; 
Οὐδ. 8αον. 110. 111. Ρ-..ὄ 186. : 

,ΣΥΜΠΕΡΙΠΔΕΙ ΚΩ͂, οἰγομπερισο. τον ἩΠΪΕΒΡ." οὖ 
ὈΝῸ, ὀπχομδο, Αἴχι. Τλδοα. Ῥτον. ὙΠ|, νϑ. σσυμπεριπλακώμεν 
ἐν ἀγάπαις, ὑπ οἰτουπιρ) οθπιας διρουίθυδ, γεὶ οἰσοῦπιρ]οχο- 

χηῦβ Ἴοδ. ὄγαδ. «λα εδὲ φωαίθγ σογρι δὲ ρμϑαΐεβ, οἱ μοῦτ. 

ΣΡ ρτορτῖϑθβοῖδξ ἐπφωέθέα "ἐαοέαέξοηθ ἀρτέατί. Ὑιά6 δϑοῤωίῥεπο 
δέμπι ἴῃ Οογηπιδγιέ.. Δὰ Ζοῦύ. ΧΧΧΊΙΧ, τ8. δὲ ἴῃ Οἰανε Ζ,αϊοοί. Ρ. 
28:. 864. ' ᾿ 

ΣΥΜΗΒΡΙΦΕΙ͂ΡΩ., ὑπαὶ οὐγοιπιογο δὲ οὐγοιμηγαρίο. 
Ῥαδδιν ιν ἬΝ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΕ' ΡΟΜΑ͂Ι, τιπα οἰγοιωπζαγον., ἅμο οἐ ἐδμο 
αρίον, ὠπὰ απιδιέο, οδαπιδιεῖο, οοπείέδπι τη αἰξοιεὲ εἶθ) τ0- 
Φ6Γ807᾽ 7) “ἀσοοπιπιθεδο ἨΘ,) πιογίβδγιθο διέπε, ἬΝ), 60, «ΑΪ, ῬΤΟΥ͂. 
'ΧΙΤΙ, 41. ὃ συμπερεφερόμενος σοφοῖς . 41 οοηνον δαῖτ οὐπὶ 
δαρίοπερτιβ. - πλῷ, 6ργϑ, οὗσγγο. τον. Ὗ, 20. ἐν γὰῤ τῇ 
ταύτης φιλία συμπεριφερόμενος, ἴῃι οἷυα Φηΐπι δοσθ οΡαπιρα- 

. 18π8. δῖ:, ΧΧΥΨ,, 3. γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπερεφερόμεένοιν 
ὭχΟΣ δὲ πιδιιῖῶβ Ὡπὰ ΟΟὨΘΥδΩέθθ, Μ6] ἐπέθν δ6. σοῃιδόπέϊσηδει. 
ὅγγμδ: φωαπαΐο δμνὲ ραᾳοΐβοῖ 6. σοποογαῖδδ. ἃ Νῖδοο. ΓΧ, 27. αὐτὸν 
ἐπιεικῶς καὶ φολανθρώπως συμπερεενεχϑήσεσθϑαι ὑμῖν, Ἰϊυσι 
δεπίραθ δὲ δυπιθηῖῖοσ νοδίθουαι οοπνεγδαίγ, ναὶ νοδ 
Ζγαοίαΐγῶπι 9586, ιὰο δὰ ἢ, 1. Ζδασμοίζεγα δὲ Ογοίέμπι ὅ 

ΝΙδοο. {Π||, 29. ἡμεῖς δὲ τῇ τούτων ἀνοίᾳ συμπερεενεχϑέντες» 
᾿ς ΔῸ8 Ψ6ΤῸ “οοοπιυπηθααμέεδ τιο5 αὰ Βοτύμ, δι] αι, δι, 400 

᾿ Φοάοιμι ταϑάϊδ: δούμπι δέμέεέξίαᾳ πα αδτορεΐ. 
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ΜΉ" ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑ7., ποπ οἰγοιπιζαγον, ποὸπ 
μ μδο, ΠΟΠ Ῥγᾶδθίο δεπι. Ἃ3)., οογέωγῦο. Ῥτον. ΧΙ, 29. 

ὁ μη συμπεριφερόμενος τῷ ἑκυτοῦ οἴκῳ, 41 ποη οΡδιιδυ]αὶ ἴπ 
ὁπ|0 δ!8, γ86] ποη μγαδδέο δδὲ ἀριιαὶ διδ6. [τὰ Μὲαίϊωεα, ϑοᾶ, 

τὶ τϑοῖθ σπομ οἱ 7ασρογα δὰ ἢ. },, 'συμπεριφέρεσϑαι ἀϊοιθηταΣ ᾿ 
βοπιὲπδ5 ὅση οοηνεγοπέσο, αιὲ 86 φογιξέαῦ δὲ λωπιαηθ ἀσςοπι- 
πιρδγεα αἰὲέδ, δὲ οοπιπιμμδ5 ἐπὶ ργὲπιΐς εἰπέ ἐηπιΐς. Οοτξ, Πεγηθ 
δὰ Ἐρίοίοί, Ρ. 48. ἸΤηᾶὰθ συμπεριφορὰ, εἰνέξἑέας, οοπιέέαδ, 
Οαςαμδ. αὐ ϑδιαέοπ, “4. ο. 45. Αἀάο γποοεὶ Βιδὶ. ὙΤλοοὶ, 
ΤΟΙ... Ρ. 437. : 

ΣΊΎΜΙΠ'ἝἪ ΝΩ,, οοπιδίδιο,, εἰπεῖ δὲδο, ἘΞ 3 Ῥ]ασ. Ζοςα, 
δὲ ἀησια λατγέξμῦ, δ]. λαμδίγα. ὅγπιπι. Ἰυαὰ. , χΧι. συμπι- 

ψύνξωψν. -- ἘΣ πο, δὲέδο οἰπὶ, Ἐπ18. Ὑ11, 1. Οοπέξ, «4εἰζαη. 
ι ὦ 

ζ΄. ἢ. ΤΕ, κχ. Ρ. 107. 
ΣΥΣΙ2 ΠΊΤΩ, εαποίάα, 9ἰπιμιδ οαὐα, ἴζϊ. οαδέγα πιδέογς 

ιηαὰ οοηνδηΐο ἐπ. αἰΐᾳμο ἔοοο, οο860., ὁπ, ΟΟΥ̓ΤΩΟ, αἀοοξάϊο, 
σοπέπρο, ἱποίάο, οοπρΎμο. Συμπίπτεειν ηποασιο ἀϊευπῆυτΣ, 
μὲ οοπσΥ δα ἐιπῖαν δέ οοηδέσερνδ, ΠῚ, ϑάπι. κ ὅδηι. 1, 18. 
πρόσωπον αὐτῆς οὐ συνέπεσεν ἔτεν, νυϊτυβ οἷ δ ΟΣ "ΔΙΆ Ρ] 1. 
εοποέαϊδέ,, ἘὮ. 6. Ὡοπ Δπιρ!υ8 ἐγζδέΐδ Κμὶξ, ϑοϊ!ϊοες δοχὶοΐ 
οταϊλοσιῖϊβ οι υϑηϊθηΐοσ ροδὲ Ὁ βΌρΡΙονοσιπὶ δήϊοοϊΐναπι, 
υοὰ ἐγέφέΐα εἰροϊβοαι. ΟὐμΕ, ποϊδῖδ. ἔπ Ὦ. ν. ροβῖ 83, οἵ 
Ῥρεδοδὲξ Ααμενε. 88. 118. ΨΙΠ1. ο. 2... 1ά4. Ἰοτῖαθ86 διιΐδπι 
τοδροχοσγυλῖ ποίΐοποηι οδοξάοπαἶἑ, ἀυδαι Βαρθϑὲ π5, δὲ δύδ. 

τς . Οουξ. δολωζέσπο ἴῃ Οὐπιπισπέ. δὰ Ῥτου. Χ, 5. 16 

ποθ  ἤεγοάοέ. 1Π]1. ς. 52. Δ0 ΒΌΡΓΔ 8. Κ. πίπτω. - ΠΩ ἽΠ᾿ Πλδ 
δωπ: ἐπ ναδέαξίοπεπι. 1ε8. 1 ΧΊΥ͂, τι. - υεϑὴη Ηρ, ἃ 859. 
“4. Ῥλευῖ. ΙΧ, 4. συνέπεπτον. -- Ἴλ). αδδοσπάο. 168. ΧΧΧΙΨΡ, 
7. συμπεσοῦνται, ὑτἃ οααοτιξ, - 22 ΝΙΊΡΆ. σοαγοίον. 168. ΤΊ, ΄ 
ά, συμπεσεῖταε ὦ λαὸς, ἄνθρωπος πρὸς ἄνθρωπον, οογγμθέ ΡῸ- 
Ῥυΐυδ 8.οσ δὰ δἱϊοσυῃε, νψ6] ροίϊΐϊυ8: αἰέωμο ἐπ αἴδωπι οααδεέ, 
ἐγτιεδέ, 9966 Μιιδέμο οοπιργὶπιθηξ, ὧὡὧὐ Οαρρείζμδ. ἐχρ]οανῖῖ. -- 
Ὁ Νέρῶ. αδεέγμον, ἘΖοοΒ, ΧΧΧ, 4. - υὐτδ, οαέεηαΐο. πιδ. 
4 58πι. Ὗ, 18, συνέπεσαν εἰς τὴν. κοιλάδα τῶν Τιτάνων, οαεέγα 
πιοσέωαδαρῖω» τὰ γ8Ὰ}16 Τλῖδη πη: δὶ ταπηθὴ πο πῃ περανογὶπι Ὠ0“ 
ποπθαι νἐοἐδηξέαα ἂὸ ἐπιρθέιι8: Παρελἐϊῖς δ'θν} ἴωθ886. Οὔοτῖϑ 
Αφιέία ἀο ϑγνιπιαοΐμς Ὦ.1. νοσα ἐπέρχεσϑαν υϑὶ διαπῖ, - 882., 
Θ6ϑ6ε. ΙΥ͂, 5. ἄε- Οαΐηο: συνέπεσε τῷ προσωπῳ., οοποίδϑαξ 
νεΐέξ. ἌΌΙρο Ὦοο ἰϊα ὀχρ]ίοδμπε: ἐγβέΐδ ἐγαὲ, 86ἃ οδῖ ροῖϊι 8,2. 
ξτανοπι ἐγῶπι ψμΐξι αφέσηιαϊε. 1Ὁ. ν..6. ἱνατί συμέπεαε τὸ πρὸσ- 
πον σοῦ; πάτο οοπεὶαξξ᾽ νωἐέμεδ ἐμμμα 2 Ἦν 6. “μαγὰ ἐγακοενέᾳ ἢ 
1.6“. Ογνὲμὲ Ψ3,3(.5. Βγεπι. συνέπεσε, ἐστύγνασε.. ι 58πι. ΧΥΤ͵Ι, 
ὅ2. μὴ δὴ συμπεσέτω ἡ καρδία τοῦ Κυρίου μου. Ὧ6 41:8680 
οοποίαὐ οοΥ Ἰδοιηΐηϊ τοὶ, δ. 6. π ἀρεμοηαἶφαϑ᾽ απέπιεπι. -- 
οὺθ, σδέβμπαο πιο. ι Ῥαν. ΧΙΥ͂, 9. 15 1 Νίδοο. Υἷ, το. συμ- 
πέπτωκα τῇ καρδίᾳ ἀπὸ τῆς μερίμνης. Ἐμίβ. οοποιαϊ ἐὲ σοΡΓμὲ 
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οογαΐδ ῥγαξ βοἰέοἑεμα ἐπε: υδῖ συμπίπτειν τ: κ΄ 6 ἀϊοῖ ν᾽ ἄοτυτ, 
ομέμα οογρογὶδ τἕγες ραμέαἐέπι αὖδιπεέμν, ομέμδ σΟΡΡραϑ 
ὁπιαοξαέων., τὰ υἴ σοτρογὶδ ρϑγβ ῥῸ ἴοΐο σογροσὸ ρομπάξυτγ, 

ΣΥΜΠΜΑ͂ΝΔ' ΟΜΑ], ὥμαι, οὐπιρέ οὔενγο δὲ νᾶψον. Ὥϑῳ 
οοπηδοοίο πι6. ΑΔ. Ῥτον. ΧΠΙ, “1. συμπλανωμενοι. Βδηα ἢ. 
1. τπι8 οδὲ δὰ. νὸοϑ, 4υΐδ δθγπιο θϑῖ ἀ6 δοοϊδἔαῖθ σαπι 
ἀπιρ 15 1018. ; ἡ 

Ἢ ΠΣ ΥἹΔΠΛΔΕΙ ΧΩ, οοπιρέδοο, οοπρδοίο, ἐπιρίξσο, οοἰξέαον 
οοπέμνησο,. ὈὨΒΏΣΣ, ἐεγπιϊπιαέέο. Ἑκοά. ΧΧΥΤΙΠΠ, 22. ΧΧΧΙ͂Χ, 
15, Οοπέπ]ογιπε ξοτῖαθ8β6 ν εγθαπι Ὁ31 οὐ Ὁ85, αρέξοαν ἐξ, ἀυξ 
σψοῖῦο Ὁ5ι δ'ρηϊβεοδίϊοῃοπι συμπλέκω οοηψοη τ δα ρροδοθτευηῖ, 
Ουτἀ4αϊ4 8[τ, Ποο ἔδιπεπ οδγίαμι 651, 608 3555} 16ρ᾽886. - Πιἥ, 
4ωπι. ἙἘχοά. ΧΧΥ ΠῚ, 8. ποη, δεφαθηῖο Ὦν, ἢ. 1. σὐδένἐπρσὲ ποῖαῖ, 
- ρον ἨπΒρ. ἃ ρον, αἰδοιγδέεο. Ναπι. 11,4. συμπλακήσον» 
ται ἔκ ταῖς πλατείαις, σοἰἑἑαϊδηξιγ τι Ῥ]ϊοῖδ. - ϑϑληπ ΗΠ ρ, 
ἐπεπιΐδοδο πιθ. ὅγπιπι, ΘΕ. 1, ΧΧ Ῥειον. ΧΧ, 3. τοιούτοες συμπλέ 
κέται, 15 ἐπυρίϊοαξ 56. (-- ὅπ ῬγὮ, οσοπδοοῖον, Ἐχοά. ΧΧΧΙ͂Χ, 
ά, - ϑη, ἐῖσο. Ἐπεομ. ΧΧΙΨΝ, 17. τ στη, νέαεο, ἀβρέοϊο. ἦπδ. 
10». ΥἹΪΙ, 17. συμπλακήσεταν 860. οο. ορέμπι. 598 ητδη- 

 ἄμδπι δδΔ6 νορῦβ ἂρ 7πο. Βχοᾶ, ΧΧΥΤΙΠ, 48. δεΐδπι δἰδί, 
Ἰηνίοσοθιι τοβροπάσμϊῖ, ἴδπιθῃ ἢ. ]. ςετῖθ συμπλακήσεται δἄ. 
Ῥτοχίῃιδ δπῖεσεάεπϑ σϑύριιαι 5301, ἐγιεγἐοαδιιγεξιεν" , δοπιρέϊσαν 
δωπέμν, τεξδϑεθι ἄυτη 6886, δαυϊάειι Π. ἢ υ8 ἀυδῖ1Ο. -- 35 ΝῚΡΒ. 
δοπέμγδον. Ηοδ. ἸΥ͂, 15. συνεπλέκετο μετὰ πόρνης, Τόπει Ὺἀα- 
δεδαὲ οτιι πιοτοϊτίοθ, ϑῖ0 “6 ἑαπια Κ΄. Ἦ. ΠῚ, 30. κύνας συμ- 
σιλεκομένους, Οδδ8 σοσιεπῖθδ, - ΠΝ, ἀδοοπάο, Ζαοῖ. ΧΙΥ͂, 

.χ5. συμπλακήσεται ἢ χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν χεῖρα, οοιπρἐϊοαδεϊμν 
Τα 8 δἰοβ οὑπὶ τπϑπῸ. - Ὀὴδπ ῬῚΒ, δέόγο. Ῥβα]πι. ΠΟὕἷΣ 11, 2. 

. ἀδικίαν αἱ χεῖρες ἡμῶν συμπλέκουσιν. ἔξ μέρ. σοποέπγεαπέ. 86ῃ- 
δ πὶ ὀχρτοδδβοτιπῖ. Ναὶ Ὀὺ9 Ῥτ. εδὲ ροπαίδγαγα ζέδγαπαάο, 86ἃ 
ἀεϊπάο δυχηϊξον ἀδ οεγα. δὲ διαπεπιὸ δέιαϊξο, φρο αἰέᾳμὲα αρίξιν. 
Οοηξ, Ῥτον. , 21. Ἐπ δ] οσὰπι δϑηϊζθηῖῖδ ροζιιίζατομε :ηγὲ- 
ὁξπὶ ὃ οἱ ΟΡ, 4αοὰ 4] αυδιάο συμπλέκειν ποῖαξ. - "ΠΣ, 
εγτο. Ῥιον. ΧΧ, τι. 80. πλῷ ποῖαϊ ἐπερίξοαγε, ἐγαρδέοέξιεπι λαδ- 
χαγό, Ὧἴ ἀοουϊε δολυῤέεπδίμδ δὰ Ῥτον. Ὗ, το. - δ: ΣἸΘΌΠΙ, 
Ῥγῆ. οἵ ἩΠὮρΡ. ἐπιρίέοῦ». ον. ΧΙ,, τὼ. Ττοα. 1, χ4, ἴα 
Ῥοβίθσίοσθ. Ιο00ὺ ῥζὸ συνέπλαχησαν Τλεοσογθέμα εἰ Ορά. 
ἸΝονέπιδ. Βαθδης συνέπλεξέ με. 

ΣΥΜΠΛΑΕΧΤΟΝΣ, οοπιρίεχιδ, οοππόχδ, Φδοπὲπρρδέϊϑο 
ὙΙάθ δἱἱδὲ διυφασμένον συμπλεκτόν. : 

ΣΥΜΠΗΠΜΏΖἜΕΜ“Ε᾽ ἢ, πὰ ἀοϊέπφιο. Ἐῶνε,  αἷἰδλέπφιο. 
«ἔφιε. ὅγπιπι. Τάδοα. Βα. Οἰὗπέα Ἠσδ. ἸΥ͂, 15. μὴ συμπλημμῖ" 
λὴήση ᾿Ιουδα. θὰ ἐπα αεἰέπφιαὲ Τυᾶα. ᾿ 

“ΣΥΜΤΛΊΗ ῬΩΜΑ͂, οοπερίσπιοπέεξιπι. ὮΘ » »ίονεξιμαο. 
1 Ῥαν. ΧΥ͂Ι, 52. 5660. Οοπιρί. συμπληρώματι αὐτῆς » ὉΒΝὶ ταπιοα 
Ἰοβοῖθ πβα}]οπὶ σὺν τῷ πληρώματι αὐτῆς, αἱ τεϊέᾳφυϊ 1ἰρεῖ 
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βδρϑηῖ. Ῥλέϊοχομὶ Οἴοδο. συμπλήρωμο, οοπηρἑοπιοηξιπι, 60}. 
7εοεῖο, οοπϑιπιπιαέίος. 

" 

ἘΣΥΜΠΛΗ͂ ΡΩΣΙΣ, ἡρϑα οοπιρζαναἶέ ἀοεῖο,, δονιαιείππια.. 
ξίο, ρμογζεοίζξο. 1)6 τοι ροτθ ἴῃ ποϊίομο ἐπερίσέξογἐθ ἴορίταν ὅ . 
Ἐδαν. 1, δδ.) υϑὶ 1 Βορτ. 2 Ῥατδ). ΧΧΧΥ͂Ι, 2). Ἰορίτων Ὠλμῦς, 
ενρέδγεαίεπι. 1). 1Χ. 2. "Ῥλιέοαδηὶ Οἶοδε. συμπλήρωσες, ρΡδν- 
ἰβοεέο, οοπϑιπιεπβαξίο. 

ΣΥΜΠΔΊΔΟΚΗΣ, οοπιρίξοαΐέο, οοππθαῖο, ΕΣ, οἱάαγ ἔθ. 

αἴ. Ἐ26.Ὰ. ΥΙ1, 1ο. Αἀαο Ἐχοὰ. ΧΧΥΠΙΠΙ, 8. 660. οἀ, “4ώ2{, 
Ρῖο ἔπῃρσεβο συμβολή. -- Ὑίᾶ6 Δ|1δ81 συμπλοκὴ συνυφασμένη. 

ΣΥΜΠΟΔΈΕ 2, ἐπιροαϊο,. οοπιροαέδιια ἐπηρζέοο, ἔξρο, 
φίποξο, οολέδεο, σοόγοθο. 1, ἐγαπφῆσο. Ζαοῦ. ΧΙΠ, ὅ. 
860. 64. Οοπιρὶ. συμποδήσουσιν. ιᾶἂθ 6. ν. συμποδίζω. 

ΣΥΜΠΟΔ,1᾽ ΖΩ͂, τᾶθαι. “1, ἐγαπαῆῖᾳο. Ζδοι. ΧΊΙΙ, 5. 
συμποδιοῦσιν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μηήτὴηρν Ρῥτολέδοδιιηξ 
δυῖ νἐγοίσπέ 1] χὰ ραῖοσ δἱυδ δὲ πιδῖθυ. 1,δρὶδβα τἱῃὶ ν᾽ ἄδην, 
ῦνῦ ἽΏ29)ὴ, ὠφανίξ, οἐγοιμηζέρανἑδ. Ἐοτῖδ ἴδιιθὰ νίδιιμι 1}118 
ἐπὶ τΐτιῖδ ογἂ6]6 “οἱ ἱπη8η6, υὑξ Ῥδτιδηῖοδ ᾿ἰροσοθ οοηξος 
ἀϊαπῖ, δὸ γοϊασσυηῖ 116 δα. }}1τ6 το] οσθ γόοσδθ]ο συμπο» 
διοῦσε, Ἀ. 6. νἱμοϊοας οοπιρδάϊρυδ, πἰπιίταπι δπαυδηι 1088. 
παι. ΙΝδτι δαυδηο χορ, θῖδδ ργτὸ 1ῃδϑῃῖδ σθῃβορδηΐυσ. 2 
Ἄδρ. ἵΧ, ιὶ. εογοῖ. συμποϑδίζωγ κωλύω. - ὈλΥ ΗἸΡΆ. ἐνδ 
7αοέο. Ἠοβ. ΧΙ, 4. ὉΡῚ Οαρρείέο ἴὰ ποέξδ ογἕέέ. δὰ Ὦ. 1, Ἀὲ 
558. συμποδίζειν 651 αἰέειιρόναγθ Ὀϑάαπι Ὦ, 6. ἐπβαοδδϑίεηι δι 
αἰξεγὶ, φιόην ἀμοίπιμδ, ἀποτιοῦο - δο0] δ ΠῸΙΙΙδ68 Δ] απιπο8 
Β..08, απὸὺ8 ἀοοδηξ ραυ]αϊϊπι ἱποθάθσζο, τοϑαῖ ἔόηθτθ, οζ 
᾿νὐρυ ρῶν ΒΌ1Π), ΘΟΥΏΩΙ ᾿ὨΟΕ88ϊ δἴἰδιροτιδηξ δὲ δαοοιιοάαδηῖϊ,᾿ 
ΟΟ δρηδυ: Θ90Ὸ ΨΕῸ φοσΐοπι, φωο Ἐρἤραΐπι, ",οαδθ ἐπισγοϑϑιεδ 

διρτε. -- Ὧ83 ομαϊά, ἐἔρο, νἑποῖο. ἸΔῈ. 111, 20. 21.860. οοα. 
Ολὲς. - ΠΡῊ 55, Καὶ οὲ Ἡ!ΡὮ. ἑποιγρο πιθ, ἐποιΡαῦθ 
7αοίο. Ῥε. ΧΥ͂ΤΙ, 45. συνεπόδισας πάντας τοὺς ἐπανισταμένους 
ἐπ᾿ ἐμὲ ὑποκάτω μου. ἔμῖρ. δωρρίαπέαρέξΨ ἐπϑιενρογιέδθ ἐπ πῈθ 
διεδέμα πι6. ιὰο εἰ ῬΕ. ΙΧΧΥΙΙ, 35. Ῥε. ΧΙΧ, 9. συνεποδί- 
σϑησαν καὶ ἔπεσαν, ἐγγοέξέὶ ἐπέ οἴ οϑοϊδοταῦῖ, μέρ. οὐἰὲραὲξ 
ἀμεπέ, 4υοά ποι πιαϊδπάυμι 68ῖ 1ῃ οδἐῤᾳμαξὲ δεειὲ, τὶ δὲπι. α4 
μὲθ ὁοιϊθοὶι, 0011. Ῥε, ΟΧΧΥ, δ. - ἔβη Ηρ. Ῥσγον. 
ΧΧ, τἰ. Νοβμμ}}8 Ἰορίδδ0 νἱάδηϊος Ἰϑῦην, Ζέθσίσγο ΡΝ, 
.01]. Ζδολ. ΧΙΙΠ, ὅ. μοο δϑῆϑυ: ἐρδ6 ἐγοοεϊἐιεεϊθ διεὲ8 δ6 ἐπιρέξε 
οαδίξ οὲ οαρὶοέ. - ΡΜ, ἔξρο. ὅθι, ΧΧΙΠ, 9. συμποδίσας 
᾿Ισαὺκ τὸν νἱόν σου, ζίραπα Ἰβαδουτι ἢ] ἰυχα σαῦ,. Ὁ 

ΣΥΜΠΟΙΖΕ . ὡπα ξαοῖο, ααΐανο, αμπέξέον, οἰϊθιαι ἴς 
. δ'ΠΡ16 5 πορέω. [η ρῬοδβίοείοσο ποιΐομϑ ἰερίζυσς ργο ἈΘΌΣ. 
ΠΡ. 7αοίο, δρυὰ “ἴηι. ϑγπιπι. Τῤοοά. ἴε6, ΧΧΧΥΉΗ͂, 1}. 

. Ὧδι ΓΧΧ ἐποίησαν ΒδΡεῖ, Ὑιάο δὰ ἈὮ. }, Ἰϊοπεξαμοοιδωπι.. 
5 Βνάσ, ΥἹ, δ. ἵνα συμποιῶσν τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς 
“Ἰουδαίας, τὡἴ υπα 7αοφγ6. ορα φωθαπξ ὈΌτα ἰδ. αυἱ οχ [μάδῖρα 
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ψεπογδηΐ οδριν!δι6. Ομ. Μαὶξ Οδεδ. 88. 110. ΠῚ. Ρ. 100. 
Ὑ1ά46 φυοφυο δολοί. “γἐδέορλ. Ὦκαη. ν. τι455. 

ΣΥΜΠΟΛΑΜΕ Ω, ἐπ δεϊϊο αὐἴινο, μπα δεϊϊέσονο. "πὦ5, 
Ῥογβοῖο, οὐπόμπιο. Ὠφται. ΧΧΧΤΙ, 45. τὰ βέλη μου συμπολέ- 
μήσω ἐπ᾿ αὐτοὺς, 4φυϑ8ὶ ἀτίίαρο δήνδιβυδ 608, δὰ με! ]υπι δάνοτ. 
δ08 608 βοτεράυπι, δαρὶτι85 “π688; Οἴππθδ ΠΟὨ ΓΔ). Εδῖ δἴπ 
ἀυρίο αδἰΐυδ ἱπίεγριεῖδ. Α4}11 Ὠδῦσης συντελέσω, Ὅΐ 4υοηυθ 
Ἰερίτων ἀριὰ Οἴεπι. ΑἸἶδα. Ῥ. αιθ, - το ΝΡ. ραρπο. 1οβ. 
ΙΧ, 4... 7]πεοορῖ. Τυά. ΧΙ,, ὃ. : 

ΣΥΜΠΟΝΕΙΘΩ,, εοοἰέαδογο, δοοΐμδ διεπὶ ἐπ ἰαδογο. ϑὶτας. 
ΧΧΧΙΙΠΙ, 5. ἑταῖρος φίλῳ συμπονεῖ χαριν γασερὸς, 8046] 
ουπὶ δοοῖο δ΄π)}] ἰαθοταῖ νϑηῖχ 8 Οδ1|88.. 

ἘΣΥΜΠΟΔΟΣ. φιῖμπα 8. σοηεεμιοέξο »νἱγέδιεσ ζαδογαί. 
5. Μοο. 11, 25. συμπόνων 860. ΑἸ. εἰ Οοπιρί, δὶ 4}11} ἔοτίαβε6., 
τεοῖΐυβ συμποτῶν Ὠδθοπῖ, δὶ Ἰδοιῖο 881}8 δϑῖ, σύμπονος ποτοδὶξ 
,))αρέεέογιπι οἵ ζἐδέαἑπων φιαγμπεοιέπιφιδ φοσέμπει, Α ἀνοτθτυπι 
ξυμπόνως 8. συμπόνως») πᾶ ἰαδοναπάο 8. σοπέμποέδε νἱγίδμδ, 
Ἰορίταν δρυὰ Ζιμοέαπιπι νον. Ρ. 1ιγά3, Ο. ξυμπόνως ἅπτεσϑαν 
του ἔργου. Ῥλέοχοη. Οἴοδ5. σύμπονος,, ἀ6866807. 

ΣΥΜΠΟΡΜΒΎ ΟΜΩ͂Ι, μπα ργοβοΐδοον, σοπιέξον, ἧϊ. σοπ- 
“φονιέο. τ, νεπίο. ὍὭφδουι. ΧΧΧΙἅ, 1). ἐν τῷ συμπορεύεσϑαν 
σιάντα ᾿"σραὴλ, οατι δοποεπΐέ Οὐλη 8 [βτϑεῖ, Ἐσξοοῖ. ΧΧΧΙΠ, 
5:1. ἔρχονται πρὸς σὲ, ὡς συμπυρεύεται λαὸς, νοοΐαπε δά ἴο, 
τῖἴ σοησγοραέ 86 ρορυύϊΐυδ. - ΝΊ55 ΗἸΡΉ, ααάμοο. Τ)δι. ΧΙ, 6. 
δεο. οοἀ. Οὐλὲδ. Ἀφοῖο. - ἨΠ, 46ο. ἴον. 1, 4, συμπορευόμενον 
δὲ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους. τσοπνομἑεπέθα δαῖδαι Π]1 εἰυδ 
δὰ δεοπιοεῖ τνίοοπ Οοηξ, Νίαγο. Χ, 1. Ῥχεον. ΧΙΠῖ, 21. ὁ 
συμπορευόμενος τοῖς σοφοῖς, 4μὲ 86 ρμογροέμιπι δοιπιδέεπι αἷαέ 
δαρίϑητρυβ: Ὡδὶ 4111 δτὶ Βαρὺς συμπερεφερῤμενος. -- ἜΝ", 
ἱάοι. Επκοά. ΧΧΧΙΙΙ, 16. ΧΧΧΙ͂Κ, 9. Ιυἀ. ΧΙ, 4ο. - "ἢ, 
αάλαονθο. ΟΟἘΝ 6]. ΙΠ, 16. - ὩΣθ, ρον Φέοοα ἀρίέο. Ἰαά, 
ΧΙ, 25. - 9 ὴ, δοηδοοίο πιθ. Ῥτον. ΧΙΠῚ, 2ι. υδὶ συμπο» 
ρεύεσϑαι δδῖ οοπνογδαγὲὶ οἐπὶ αἰδφμο, δοοέμπι 6686 αἰξοιείμδ. 
ΝΝΟΏΠα}}16 δυΐοπι δὲ συμπορευόμενος ὁκ δαϊοοδάαπιίθυϑ 
δυο (γδηδίδίυηι, εἰυδήυθα 1000 συθῥεμβόμενος. Ἰεροπάτιπι 6686 
νἱάοίυτ. ὅ Εδάτ. ΨΤΠΙ, 10. συμπορεύεσθϑαί σοεν οἰνα] ἃ. 20 ἢν 
ζεοιπε αὖεαί, Τιβᾶτ. ὙΠ], ι5, γἱ᾽ᾷο οὲ Τοῦ. Υ,, 7. 

ΣΥΗΠΟΡΠΆΑ Ὡ νοὶ ΣΥΜΠΟΡΠΕ' Ω, πὰ αὐδεένέπρο, 4. 
“ὦ. Ξύιμα ἀππεοίο, ἃ πόρπη, βιωίἕα: εἰἴδιι δἰ πιρ) οἶτον αὐσένέπρσν, 
δωία αππδοίο, ὉΔΌ,, οἱγοιπιάο, Ἐκοᾶ, ΧΧΧΙΧ, 5. τοὺς λίθους 
σμοραγδου συμπεπορπήμένους, ᾿αρίἀδ5 διναταρὰϊ βόιϊζα αὐ- 

δέγίοίο9. Ζ,οχ. Ογνίδῥ 4,15, γεπι. Συμπεπορπημένους ,), συμ" 
πεηβλομένους, ϑοιῖθα: συμπεφιβλωμένους. Οἰοδ6. ἐπ Οείαί- 
“Συμπεποπριμένγους (Ἰ6ὸρ6 Συμπεπορπηβένους), συῤδαᾳφένεας 
περόνῃ. ᾿Αρυά Δ εοεγολέμπν Ἰϑρίτατ: Συμπεπερονημένουρ, συβτ 
ῥαφένεας περόνῃ, ἔοεϊαδδο ηυοὰ ἴω Οοάΐοθ αὐυοάδι; χοάς 
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], 6. Ῥτὸ συμπεπορπημένους Ἰθεῖαπι ἔοι συμπεπερονημένους. 

ΥΙιάο φαοηαα ϑμέάαθ 1,65. ἱπ ν. ϑώραξ. ΄ 
ἘΣΥΜΠΟΣΙ “4, οςοπιροέαϊο, οοπνένῥωπι. ὅ. Νίαοο. Υ, 16.. 

"17. Ἀδτίυβ οοουγτιῖ, πδιίδιϊα8 δδὲ συμπόσιον. ἢ 
ΣΥΜΠΌΣΙΑ ΖὝὴ, σοπιροῖο. ΔῸ., Ροῖο εἴ αυϊάθα ἰπ- 

μμροτδητῖτδ, ἐποῦγέο πιδ. “ἴχιε. Ἰθαῖ. ΧΧΙ͂, 20. συμποσιαζει- 
ΣΥΜΠΟΙΣΙΟΝ, οομνένίιπι, 155 ἸΏ ») οοπιροέαΐξο νἱπὲς 

ΒΜ. ΥΙΙ, 7. - ΜΞ. “4. (ϑγπεπι.) 168, 1, 2. ὉΔῚ νἱᾶάθ 
Ἡοηιξαμοονέμηι δὰ νοσδπι ρταθοδάθηϊθαι. - ΦΌ, ροέωδε 
ϑγππι, οὲ Βα. Οὐΐπέα Ἠοβ. ΤΥ, ᾽ι8. Ὑιὰς οἐ δὲγ. ΧΧΧΙ, 56. 
ΧΧΧΊΙ, 6. οἱ σοπέ. Σεγέκοτιπι ἃ “ἰοἰξαπ. Κῦ. Η. 11, ι8.. 

ἸΣΥΜΠΟΙΤΗΣ,, οοπιροέονγ, ἀεϊηδο τπ8]0 δθπδι Μαρί-: 
ἐἴονιπι οὲ ἐδέσένωπι φμαγμπιοαηῆιθ δοοέμθ. 8 Νίδοο. 11, “6. 
συμποτῶν καὶ ἑταίρων. “Ὥοπιορέδ. Ρ. 1467, ι8. οἂ, οΐεξ,, 
Ῥλίοκοη. Οἶοδδ. συμπότης, δοπνένα,, ΘΟ ΡΟΖΟΥ. τ ον 

ΣΥΜΠΡΑΓΗ ΤΕΥ ΟΜΑ͂7, οοπιμπονοίμηι λαῦδο, 60»» 
μετ, ὅ Νίδοο. ΤΠ|, 10. συμπραγματευόμενοι, σΟτιΒΟΥ ἐδ8 πιδροέδο- 
γωπ οὐτα ἰυδα615 ΔἸ 4ΟἾΒΌ 8. ' 

ΣΥΜΠΡΑ'ΣΣΩ, δἰπιμῖ ασο, ὼωϑ, ζαοῖο, αο. ὅγπιπι. 
4 ὅληι. ΠΠ1, Ὁ. συμπράξω. Ῥοταυΐβεοῖ φυΐάεην ϑγπιπιαολμα δἰπις 
ν οίιον φουῖθουθ πράξω, δἱουτὶ δείδαι ΤΟΧΧ ποιήσω ΒαθΘητ. 
δρᾷ ΠΙυά συν τοξοτοη απ δὲ ἃ. 1. δὰ ρῥτοιιϊ δδοίοπδαι Πανιαξ 
ἃ Ὦεο ἀδίδωι ἐπίθεροβίῖο ἰυγδίυγαμδο, 4086 8 ἀπιοοοάρδηϊς 
δυ8 σοπιπιοτιοταῖατ. Ῥεδοῖογεδ οομπδῖαϊ, ργδθροδιτἰοπθαι σὺν 
ἰὰ οοπιροϑιιῖο Βα τὰτὸ δϑυρἦδσο.Ό 
ΣΥΜΠΡΟΠΕΙ͂ ΜΠΩ. πῆὰ αἀφάμοο. δὲ δοπιξέον, τὰς 

πίη. Θϑι. ΧΙ, ,.ο. ΧΥΤΙΓ,. 16. υδὲ σοά. Οχοη. προπέμπων 
Ἰδθεῖ, φυοᾶ τοοῖίτιδ γἱάδεις, Γοοῖίο τοοδρῖδ ὁχ δηϊθοθάδηϊθ 
συνεπορέυετο οτἱᾶ 6886 νἱδοιτ.. ᾿ 

ΣΥΜΠΡΟΠΗΛΜΑ͂ΚΕΓΟΜΑ], γασοοδο. πηλὴλ ἩΠρ, 
πίδοσο, Ὦδα. ΧΙ, το. ἴτα Ἰορὶε Αἰγοΐογδ μοο Ἰοοο, 864 4πϊᾶ 
ἰδπὸ σοοθαὶ δὲ ἔδολ]δ αἰΐας ἱπναπΐδθ, οὐάϊοθα 4}1} ῥτὸ 
δυμπροπηλακήσεται τϑοῖλιδ συμπροσπλακήσεταν ΒαΡδηῖ, ; 

᾿ ἈΣΥΜΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΑΙ, ργαοργεάϊον γ εἴα ϑέέπιν ἬΝ). 
Ὁφουι, ΧΧΧΙ, 8. 860. οοἂ, “26χ. ; 

ΣΥΜΠΡΟ᾽ΣΔΙΙ͂Ϊ, δἰπιὶ αὐϑιπι, αὐλαενδο. ἍΞΓῚ, 6071» 
᾿ἐροῖο, Ῥε. ΧΟΙ͂ΙΙ, 20. - 5}, αὐΐαεγσοο: ΟΟἾ 6]. ΥΠΙ, 16. 
αὐτὸ συμπροσέσται αὐτῷ 5) Ἀ. 6. Βοσ υπῦπι 1116: χερογέαξ ἄδ' 185 

ὁγ8 βϑυρ. Ηΐἶπο επιδαἀαπᾶυδ ε8ὲ δΚηπιπιαοίμα, 4υΐ μαδοῖ: οὐ 
βῦνον σ. ἃ. Ἐ:6ρ6 τοῦτο μόνον κ. τ. λ- 
ΣΥΜΠΡΟΣΠΛΒ ΧΩ, οἱπιεῖ ἀπηθοίογ, τὰ ΠΙΟΉΡΙΜΝ 

ΟΟΉ8670. ΠΛ ΔῸΣ ἩπΏὮΡ. πιΐϑοοο. Τ 8ῃ. ΧΙ, 10. 860. οοα. Κ᾽ ἀΐ- 
δυμπῤοσπλακήσεται ξὼς τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, πιαπππιν πὰ οσπβοσοῦ 
ὑβδῆυε δὲ τΟΡῸΓ εἴτ. Υ᾽49 7αϊΐ Οὗδ6. 88. 1.10. 1Π. Ρ. 191. 
Οοπεν βυρτα δὰ νοοθ συμπλέκω. Ἵ - 

ΣΥ̓ΜΠΤΩΜΤΑ͂, αοιλέοης,, ααδει8, δαἰέζωπι. ὙἹΌΝΕ, Θαρξῥίμεπ, 
ἅφι, ΘεΆ. ΧΙ.11, 4. - πὴρὉ. κα ὅδ. ΥἹ, 9. ΧΧ, 26. - πεν. 

ΕΝ 
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οοἠδίξιπι. Ῥτον. ΧΧΥΤΙ, 9. ὑπὸ συμπτωμάτων, δὶ Ῥτὸ 
ὮΜΟ ΠΟΒΏΘΗΙ8 ἐορίδ86 νἱαἀδηίοΣ ὨΏΥΡΟ, δυϊ ὩΥΡῸ, ϑεὰ 

,ϑολιέεοηδὶμα δὰ Ἀ. }, ἀοουΐξ, ΣΝ 9 6486 οοπδέγιοίζοροπι απὶπιὲ αὖ 
ἑπορία σογιδὺἐϊέ ὁοἐὲ Θγαγμπι ἀοογδιέαίε: συμπεώμαετα φυῖθαι 
Βιμϊ πιογδὶ οπιίδφηθ ροηθγὶδ γηοζοδέϊασ δὲ ἀσογύϊέαξεδ. - 
ΔΌΡ, δαίείοπι,γ ἐμπθδ, γχπογδμδ δωδίέο βοπιίπισπι ρεγίπιδηιδ. Ῥδ. 
ΧΟ, 6. “Ζωέρ. τοᾶ]6 ἱπομγδιδ. ἘΠῚ γροῖΐιι5 σύμπτωμα πιογδὶ 
δοημ8 πομέϊδαϊπιο αἰοἶογθ δὲ πιοῦϑ δἰϊπερέαηξίδ. ἸΝΙδάϊοὶ νὸ- 
ἴοτοβ σύμπτωμα ἀοβηῖτα δοϊθῶς πᾶν ὅπερ ὧν συμπίπτῃ τῷ 
ζώῳ παρὰ φύδεν. Ἡδεγοῦ. σύμπτωμᾳ, συνάντημα... 

᾿ ΣΥΜΦΑ ΓΏΩ,, οοπιεάο. ὃϑιε, εὅο. Ἐχοὰ. ΧΥΠ͵ΙΙῚ, 15. - 
53. 564. ὯΙ, ΦΖαἿ0 σιέπι. 2 ϑᾶπι, ΧΙ, 17. - ἸΞΠ ΨόΒΟΟΤ. 

ϑγπιπι. Ῥ6. ΟΧΙ;, 4. συμφάγοιμι. : ᾿ 
ἘΣΥΜΦΑΙΝΩ, δἰπιμῖ ἱμοδο, ὙὍΠΔ.. ἱμοϊάμα. ϑγπιπι, Τοῦ, 

ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 21. συνεφήσει. τὰ Ἴγοπειπιίμσ. 5894 δ οπέζαμοοπϑι 
συννεφήσειν δἀὲ ἱπρείς. Ὑ ἰ46 5. συννεφέω. ᾿ 

ἘΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΣ, οοπιπποας, εέὶ ον, 4 ἸΝίδοο. 1, 17. 
ΣΥΜΦΔ ΡΟΜΑ͂Ι » Μη πιορέογ", " οοηφϑηδο, οοηδεμέϊιοο 

Θϑῖγδο ΧΙ, ιά. συμφερόμενον ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν 580. 
οοὐ. “41εχ. ὉὉὶ 8111} συμφυρόμενον Βαδοηῦ, δοηδι ποῖ πλυίδῖο. 
ῬΡλοεΐμε: συμφέρέταυν συναρμόττει, συμφωνεῖ, ὁμονοεῖ. Ἰάθπι 
ἀσαάϊε αυοᾳυς ϑιρέααδ.. ; ᾿ ; 

ΤΟ ΣΎΜΦΕΙ͂ΡΟΝ, ΤΑ ΣΥΜΦΕΙΡΟΝΤΑ͂  Ῥετῖ. 
μέϊϊδ, δοητέπι, μέίδα, δοπα. Μ, δοπισι. Τγεαι. ΧΧΠΙ͂Ι, θ. 
Νεδθαι, ΥΊ, 19. 860. 6ἃ., Οὐπερέ, - “ἄνϑ2., νογέϊοιδέμπε, ψέγί- 
εἰδέωπι, Ῥτον. ΧΧΧΙ, 10. τὰ συμφέροντα, ἃ ."ν3.» Γεοέτπι ἐξ 

ες ἈῬγᾳἤέοιοιωτο 6666, Ὑὶὰδ οἱ Βασποβ. Υ̓́, ὅ. ὑρὶ τὰ συμφέροντα 

σὸν σετῖο: 4189 ΤΙΌΣ. διιπηπιᾶπι υἱὲ τέοαι δοσσο ἀοθογεαῖ. 3 
ἽΜαεος. ἸΥ͂, 5. ϑιωέήῆαϑ: συμφέρον, ἀγαθὸν. λέγεταε δὲ συμφέρον» 
ὅτε φέρει τὸ τοιαῦτα, ὧν συμβαινόντων ὠφελούμεθα. 

ΣΥΜΦΕΙΡΩ; εὐειὲἝο δεπι, Ῥγόφιεπι. ὩΔῸ γ δοπώπι. ἴϑζθμι. 
ΧΧΥ͂Ι, 14. ὅγπιπι. 2 ϑ8πι. ΧΥ͂ΙΙ, ά. Ρε. ΟΧΥΠΠ, ἴῃ Ἧς 
ΣῈ» Ρῥωϊολγωπε εδέ. Ῥτον. ΧΙΧ, το. - π. Εδῖμον 11}, ὃ. 
ΨΙΔ6 εὲ δἰ: ΧΧΧ, ,8. ΧΧΧΥΎΙΙ, 5:1.᾽ ..;.. νεἰ.΄ συμφέ" 
ρὲ, Φχρφαϊίέ. ἔν ἈΠ 
οι ΣΥΜΦΕΥΓΩ, πὰ γμρίο. κα Νίαοο. Χ, 84. τι δεῖ 1: 

4. δἰπιρ1θκ φεύγω, ''ὲ ἀρυὰ »οίγδίωπι ΤΥ͂, θά, 8. 2 Νίδοο. Χ, 

χ8. ΧΙ, 6. Οοουττῖς οἰΐδπι ἀρὰ ζωμοίαγιη οἵ 1 Ζοειπιθ. 
ψι1ά6 2 1αἱἱ Οὐδ. 88, 10. ΠῚ. Ρ. 192. 

ΣΥΜΦΙΕ ΓΩ,, οοιπδωγο, γον ἑποσπαο, ἐπ)ϑθαπιπιο. ἽΣ3 
δὲ Ἐπὺ, ἱπποίξηι, “Ζοοσπαο δέ ἑηβαταπιο, 196. ΧΙ ΤΙ, 45. Ἐμρ: 
᾿Βαοοῖ, 595. Ῥιπάαν. Ῥγεῖ. ια΄, ν. 50. ϑολοί. : 

ΣΥΜΦ.,ΟΖΊ ΖΩ. δἐπιρῖ ἐπαπιπεο δὲ σοπιδαγο,, ΦΟΠΟΥ͂ ἷ 
.2270. ὉΠὉ ῬΙὮ. 1658. ΧΙ, “Ὁ. συνεφλύγεσόν. - αν. ἢ “4μ- 50Ρ ᾿ 

1, 15. ἃ Νίασοο. ΥἹ, 11. συνεφλογίσϑησαν, οσοπογεπμαῖς τἰοίς 
ΣΥΜΦΟΙΤΌΣ, οορργδδδιθ μαγέξοσρε, οοπάίοφερυ ὶ ͵ 

ἃ, ᾳ. συμφοιτητήςς Ἐπδιδ, Ὑ11, 7. ὁθα. Ογέβοη, εἰς τὸν πἼΠ0} ὡς 

τοῖν, 
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σύμφοιτον, σ᾽ ἴν. ν. 8. ἐκ τοῦ κήπου τοῦ συμφοίτου. πῃ Ὀῖτος 
406 ἰοοο σύμφυτος Ἰορεπάσυπι 6666 νἱἀδίυτ. Εδάεπι ορδασναῖίο ἍἉἙ“ 
γα]εῖ αποαῦο ἀς Ἰοοὺ Εἰ 51ἢ. 1, 5. πὶ Ο»ἐσο;. συμφοίτου ΘχΒϊ- 

᾿Βεῖ, Κωῤέραέμο δυΐῖδηλ Ὠδροῖ; φμοά γερχῖο ομέξιε δὲ τπαπΐ 607.-- 
εἰπε δγῶξ: 86 400 5112} Δρρατδῖ, δῃῖθ οἴκου ἢ. 1. Θχοϊἴ566' 
τοῦθ κήπου, δυξ αἰΐδαι; νοσιλῖ δηΐϊπὶ ἐπ »σϑέξδιιο λογὲξ εξ" 
ὨΦΠΟΥ :δ. : ' ἷ ᾿ 

ΣΥΜΦΟΡΑ,, γτορτῖο οοϊαξέο, σοπροδέδο, ἱξετα: φμοά 
αὐοίαϊέ, σοαδιεδ, οφεπέμδ, οἵ ἣῃ ταδῖδπὶ Ῥδιίθηι: δαϊαπιϊέασ, 
ἐπζογέμηξμπι. ἼΒΑΘ., ἐστιρ8 δέσει. Με». οὲ ὅγν. 7π|. ΤὈτδῃ. 
1,15. 844 ποῖδ δδο Βοχαρ]δεϊβάυοῖα 6δ᾽ δχ πιαὶδ ἐπι 6]]θοῖο 
Ἰοοο Ζἠδοάονγσέξ ἰἴὰ δουλθδπῖδ: τὴν συμφορὰν καὶ ὁ Συῤος καὶ “ 

᾿ δ Εβραῖος καιρὸν καλεῖ, Ὦ. 6. ΡϑΣ νσοδι) καιρὸν, 408 ϑγγμδ οζ 
Ἡδοδνγασιεα ἴῃ ὙΟΙΒΙΟΩδ δὶ δθηῖ, οαἰαπιξέαίεηε ἰπ 16] χ Θγ ἢἴ. 
δοεσοΐξατ δηϊ: καὶ ἡμεῖς δὲ πολλάκις εἰωϑαμεν τῶν καιρῶν τὰς 
δυσκολίας ὀδυρεσθᾶι. - "πιῶ, ναδεέξέαϑ, ναϑέαξξο,, -ἐιεπιιρέξιεδ, 
ζω. ϑορᾷ. Τ, 1τ΄56. Κμῖρ. οαἰαπιἐἑαξέδ. 80. ΧΙ͂Ν, 41. δ81τ, 
ΧΧΧΥΤ, ι.  Νίαοο. ΥἹ, 15. ΧΙΥ͂, 1:4. ϑδωέάαδι συμφορὰν 
ἀτυχία. κακῶν συντῳῃχία. 

ΣΥΜΦΟΡΆ , αοἶδο, πισαπὶ νοῦ αἰξονέμο οαἰαπιέέαξοπι 
ἀερίογο. νὴ ἨΪΡΒ, ἃ θη. . 166. ΧΙ, 8. συμᾳοράσουσεκ ἕτερος 
πρὸς ἕτερον, δοπαοίοδιρμε αἸῖοτ αἰϊδεὶ. ἀρυᾶ πἰδογολέδεεπε συμ-- 
φυράσουσι Ἰερίτυτ,. ὁὲ ὀχροπίτυτ συμμεγήσονται. ὕπάο οὲ 168. 
}. 6. Ρτο συμρφοράσουσιν τϑοϊΐυ5 ἔοτία886 Ἰὲξὶ συμφυρασουσιν 
Ραϊαὶ 2. δοο υοίοᾳ. ἐπ ΧΧ 7πεξ σαρ. ὅ. ουἱ φαοαο δά- 
διραϊαῖυν Κ ἑἐγέπρα Οοπὶπι, ἐπὶ 766. 1. ἃ. Ῥ. 4ο4, ϑεά οὐχ 4}188 
1ΧΧ Βορτ, δπὴ Ροὸῖ νου ἐλγέω, ἀοἶδο, οἵ ὀδυνάομαι, ἀοίογθ 
αὔδοξον, ἰπιϊοτρτεοίασεὶ βοϊδαπῖ, οἵ συμφοράω, ηυοὰ δεῖ Β συμ-- 
φορὰ, Ῥτορίυϑβ δά εἰρτηλβοδῖιβ 1105 δοσθάδε, 4υάπι συμφυράω, ἢ 
ΒΘΙΔΟ ἔδοι]ο ἰο Δρυ ΤΙ ΧΧ δἹταυϊὰ τηπῖατο δυάδαϊ. -- 

ΣΥΜΦΟΡΟΣ, εἰλέδθ, σοπιπιοάμο, σρέμ8. Δ1Ὸ, δογιε8. 
βγπεπε. Οὐε]. 11, ὅ. τὸ σύμφορον. δεπιίδγιδ, Ἰδροτθ ταᾶνυ]ῖ τὸ 
συμφέρον, οο}}. Ὑ11, κι. 864 1))πὰ εἸθραμτὶιδ. λέδοχοη. Οἰο58. 
σύμφοῤον., δοπιρπεοείμπι. ᾿ ἐοτν 

ΣΥΜΦΡΑΓΙ ΖΩ, οοπϑέίσηο. ὩΧΘΘΌ, οοοἰαέίο. Ἑποᾶ, 
ΧΧΎΤΙΙ, 11. συνεφραγισμένους χρυσίῳ. ἐν 

᾿ ΣΥΜΦΡΑ ΣΣΩ, οοποίμαάο, οδέμγο, οδείγμο, ΟΡῬβορθΘ 
«ερἐπεδγιξι , οἶπρο ἱπααρέηθ. ΘΔ, ὁαομέΐο. 1ε6. ΧΧΥΤΙ, 12. 
γιεάοπτουτν Ἰορῖ886 ὉΠ. - ΠῸ3, ἐποέίπτο, ἑθπαο, ἐπέσηο. ϑ'γπιπι, 
Ῥς. ΧΧΙ, 2. συνέφραξαν κατὰ σοῦ εἰς κακὸν, οἰπκογωπὲ ἴθ 
νοὶαῖ ᾿μάδρίηδ σομϑ1]1ογιπι ᾿τυρίοσυπι, ορροδυδταπξ ΕΌ1 ν6]- 
Ὧὐ δορί πηεπίυτι σοὨ δὲ] ἴα ᾿πρία. Ἀδεροχὶῖ ποιϊοίδαι ρτορΥῖαπι 
γεῖδὶ, πΌ2. 868 Ζ δοΐοτο ἴτπι Οἰανὲ Κΐ8γ886. ΟΟ. γν. γ)9. Ἰσοῦβ ἐμ 
τοοπο σΌρδτα οἵ ὅσο συνέφραξαν τοροποπάσηι νους συν» 
φράσαντο, ἐγιἐον' δ6 αἰεἰϊδεγαπέ, οσρονμπέ οοπρεϊά, αὐυοᾶ ῥχο- 
ἕερῖο, πὲ δὰ Ἰοοῖ βοηϑιην, βῖο δὰ δρκπιπιασλέαηαπι αποάιιθ 
δἰεξδπεῖδηι δοορδοτοῖ. ρτορίύδ. ᾿ ΟΝ 

4 
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ἘΣΥΜΦΡΟΝΣ' Ω,.. ἑάοηι δοηείο, οογεδοτιῖΐο, ἘΏ8 ΘΟ δὲ» 
δίμπι ἔπιεο. 5 Νίαοο. ΠΙ,.5. ἀνθρώποις συμφρονοῦσεν εἰς κακο- 
ποίησιν. 7οδορῆ. 44, 1. ΧΥ͂ΠῚ, 2. Ρ. ὅγ5. Πανεγο. ' 

ΣΥΜΦΡΥΓΜΟΙ͂Σ, αγάον, αὐωμδέϊο. ὨΠῚΡ, ἀγαοῦ οδεΐμπες 
πο. Τιονῖι. ΧΧΥΙ, 16. 

ΣΥΜΦΡΥΓΩ, ἐογγδο, ἐογγεξζαεῖο. ά Μίδου. 11ῈΦ 11. 
συνέφρυγεν» ἂε ουρ!ἀϊίδῖΘ. πο ρμοτγιΐποπε φυσαυθ 68, 4886. 
δἰδῖϊπι ἐπ δα] ΘΏΓ ὈΠ5 50} συμῳφρυσσω ῥτοϊαῖᾶ βιιηῖ. 

ΣΥΜΦΡΎ'ΣΣΩ͂, οοπῃέονγτα[αοίο, ἐοντεο, ἐογγείαοίο, Κγέθο. 
᾿ς ΜΠ: Ἴ3, ΗΔ] οἵ ΝΊΡΙ. ἐαιγον. ἴον. ΧΧΧ,, 30. Ρκ5. ΟἹ, 4. 

, Ἑ;ϑοῖ. ΧΧΙ͂Ψ, 11. Εδάδθην νὸχ ἴω σκαρί ρδυϊῖον δὸ Οὐοά. 
Καέ. εχεϊάϊι Τοῦ. ΧΧΧ, 50. υδὶ δηῖὸ ἀπὸ καύματος νοΐ 
ΒΌΡΡΙοπάυπι ἐδ συνέφρυγη, ηποὰ δἀάϊάοτυμπε οὐ. “4)6χ. εἰ 

. δ. “4|ἀΐπα, νοὶ κατεῳφρυγη 6 νοιδίοῃε ἤηο. 7πέ. 
ΣΥ ΗΦΥΎΜΟΣ, τομέγεδεζέθ, ὉΔῺΨ, δοοΐμα, ρροχέπμρο 

“4φε. Ζαςι. ΧΤΙ͂Ι, γ. ᾿ 
ΣΥΗΦΥΡΙΟΙΣ, εοπιπιέπείο, πιεῤχέωγα, ὨΜΌγ, φαΐθηῶ, 

«41. Ἐποςοῖ. ΥΙΙ, 25. συμφυρμόν. ὙΠ 
ΣΥΜΦΥΡΩ,, σοπιπιΐδοθο, σοϊπαιρέπρ, σοπεπεαομῖο. ἼὝἼΒ, 

Φρατο. Ἠοο. ΤΥ, χ5. διότε αὐτοὶ μετὰ πορνῶν συνεφύροντο (ΟΡ ὶ 
411} συνανεφύροντο), αυοπέδπι 811] οοπιπιδοσδάπέ δ6 νοὶ οοἶπ’ 
φιΐπαδαηέμν δοοτῖῖϊβ. 80. 1152 ἢ. }. ποῖαϊ δόραγαγθ 86 8. δέσδω 
ἴεν βοογέασέϊοπΐδ οσαμδα, Ἐξ Δάθοὺ ΘΒ δο4ᾳ θη γὑτὸ δηϊεοδάθηϊο 
Ῥοδίέηαι 5ϊ1, ἴδεγοῖ. συνεφύροντο, δυνεμολύνοντο. 4. Ἐπθοῖι. 
ΧΧΊΤΙ, 6. ἕχασεος πρὸς τους συγγενεῖς αὐτοῦ συνεᾳφύροντο ἐν σοὶν 
χη δοιογ μηξ 86 αϊδα 9 Ρτοχίπιο 800 ἐπ ἴ6, ΑΗζος ἐδὲ ἱπ τόσα 
μιοῦε. ο1τ, ΧΙΙ, ι8. συμφυρόμενον ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ̓ οοἱν» 

4 μὲπαΐμπι ροοοδιῖδ εἰθβ: δὲ οοᾶ. “4έετ. συμφερόμενον Βδθεῖ. 
Αρπὰ διωέάακ οἵ ἷπ 7,65. Ογγιὲ ΑΒ. Βτοπι, συμφέρεται 6ΧΡρ0» 
πἰΐον συμμέγνυταό, συνανακερᾶται, συμμιαίνεται. ϑεἃ Δ οἰφ 

τεροβοιάηπι νἱἀεῖαν συμφύρεταον οἱ δετῖ68 Ἰξξογάταπι θ[18πε 
ουδάει ἀρυὰ διέάαπι, ἸΝατν βεαυΐεις ροβὲ ν. συμφυοῦς. 

ΣῪ ΜΦΥ͂ΤΟΣ, οοπδέξμθ, πα ρέαπεαέμεο, οἠλαπι ἑππαΐμ. 
ἾΧΒ., πρερηξέιδ, ΖΘΟΛ. ΧΙ, 2. δρυμὸς σύμφυτος. Νοῦυ πι8}6. 
Να α᾽)ὸ ἐιπρβοδίΐον 'διθουίρυαθ δεῖ ΕὙ1να, 6δο πιΐπῦδ δα ἰτῦ5 
Ῥαϊεῖ, 80 60 πιδίογε ἔωτο πρερεέέα ἀϊοῖ ροϊεδῖ, πεπηρο γρουῖθη8. 
5 Νίαοου. 111, 2. τῇ συμφύτῳ κακοηϑείᾳ τὸ καλὸν ἀπωσάμενοι» 
τα ἑππαία (1. 4. ἐμφύεῳ., 88Ρ. ΧΙ], 10.} ἐρβοτυπι πη] ρπιίαῖθ 
οὔυῶι ϑυοιδδηΐῖεα, γιάθ ὅὄγγμπι, ϑοραίον ἀριιὰ δϑέοδαφμ 

Ογαί. 46. σύμφυτον τὸ ἁμαρτάνειν ἀνθρώποις. 
ΣΎΜΦΥΤΟΣ ΕἸ Μ11᾿, ππα ρέαπέαξισ δεπε, λλοττι ἨΒΕΒΡ. 

ἃ "2, σοίᾳφμδοοο. Αταοα. ΤΧ, χ5, Σἰφωφῆονξ 668 Β. }. δομῖδ 

οπιπέδις οἱξοιπωθογα δὲ σδιπήκγο. 
ΣΥΜΦΥΩ, μπα- παδοοῦ, οοπηάδογ, ϑαρ. ΧΙΗ͂Ι, ι3. 

δε, υὐ ΡεΠ τυοποῖς δγοἐδοϊποίάενμς, νἰάσδτις Ὦ. ]. δἰ βρη: βοΆΓ8 

ἐποίεξεσοζο, ἑπηρϊοαγὶ, οοαίσδεεγο, ποοδῖτατθι ναγιψασἦδομ, Β5) 
εἰπαπαον τναοΐδοπ , οἱ ξύλον σκολιὸν καὶ ὅὄζοις συμπεφυκοῦ εΜ 
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Ἡφαῦπι τογξαοβυπι, αποὰ ᾿ποϊονῖτ, ἴα πὲ Ὡοάοδαπι τοδάθγο- 
“Ὧν, Χοπορᾶ. Ογνορ. ἸΡ, 8, 4. συμφύεσθαι ἀϑδατραϊ 46 οδηέαι-- 
γίδγ, φαογει σοτρυβ 6κ δαυἷδο δὲ ΒΌΠΙΔ ΠΟ ΟΟΔ] 1886 ἔοχτῸΣ, 
᾿υρίαπ, έαξ, ἀόπιογέ. Τ, 1. ». ἀοά. 6ἀ, ἤείίξ. εἰς ἕν συμπέφυ-- 
“«ύτες ἄνϑρωπος καὶ ϑεός.᾿ 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΩ, οοήδοηο, σοπεοπέΐο, ἴξ, οοπνφηΐο, οοη-: 
δεβοτ,, ει. 7οσάμε ἔπεο. Ἄ2ι, οοηδοοίον. Οθα. ΧΤΙΥ͂, 5. πάντες 
οὗτοε συνέεφωνησαν ἐπὶ τὴν φάραγγα, Οπιπεδ δὲ σοπνογίεδαπξ 
ἴῃ γ4}16. ὅγπεπε, συνῆλθον. - ΜΝ, ἀοφιρῤέεδοο. 2 ΆΘρ, ΧΙ, 8. 
- ΠΣ, φιέσδοο, 168. ΤΙ, 2. συνεφωνησεν Αρὼμ πρὸς ἐὸν 
Ἐφραΐμ, 7οφαμο ἐπέϊξ Ατατν οὔτι ἘΡΒταΐμιο. [τὰ συοαυθ 
Ολαίάδοοα ἼΞπΌ, ααἀὲμηκέξ 45, ὍὯΌ1 Ἡομδέραηπέέμδ. οπιδῖϊτααξ 
606 16ρ͵886 1105. -- ὅτ γι γῳ, πιεΐέέο ππάπμπι. Ἐχοὰ, ΧΧΙΥ͂, 1}, 
660, θτοπ. συνεφώνησε. Τιοροπάσθαηι συνέφόνευσε. Οομπέ. 16. Κ04- 
εἰμι ἂς 1..Χ Χ 2πεε. Ῥ. αἰ. ιᾶὸ βαρτα 8. διαᾳφωνέω.. 

ΣΥΜΦΙΩΝΙ',Α͂, Ἦογπιρλοπῖδα, οοπθοπαὴδέία, οοποδηβξιδ. 
ΒΟ Ό., ΟΠ Δ] ἄδῖοδ ὁχ Οσδάθοο ἀεβυμπιῖδα νοχ, ἤδη. 11], 5. 10. 
Ἡμτοπγπιδ Ἐρὲδέ. αὐ Ὠαπιάϑεπι: 21α͵6 φμέάαπι εὁ Ζιαΐίηξα 
γα μοηΐδτα μέωηέ 866 φοημδ ΟΥ̓αῊΣ,. ομγῳ Θοποοῷ ἐπ 7126: 
ἰαμάϊδιια οοποοπέμδ ἄος νοοαδιέο οἰρπυοοέμν; συμφωνία φερρὰ 
οὐμϑοηδ 8 ἐτρΥπε ων ἐπ Ζ.αἰΐπο. ὙιὰΔ6 ϑγεδέωπι 'ὰ ἔγαρηιο 
ψείὶ, ἱπέξ. αγαδο Ρ. ᾿ς ὉὉ6θΘθ6 6 ““-- 

ΣΥΜΦΏΝΟΣ, τοπδορμδ, δέροξέδδ, ασᾳιμαΐξὶδ. ὩΒΣὉ, δ 
τορίοπε. ΟΟΒ); 1, 15. καίὶγε συ τούτῳ σύμφωνον τούτων; ὃ 
ἐποίησεν ὁ θεᾶς, νοὶ], οὐ 41]. τδοῖϊυϑι:. καίγε τοῦτο σύμφωνον 
τούτῳ ἐποέησεν ὃ ϑεὺς ,» εἴθϑηῖϊπι Βοσ 1}}} ἀϑφιαΐο ἔϑοϊς Π 608. 
Ῥαίαοερλ. 1, 2. φύσις σύμφωνος ἵππου καὶ ἀνδρός. Ζ,οχ. Ογνέ ξ 
δ, Βγόπι. σύμφωνον, ὅμοιον, ἴσον. ὌΝ 

ἸΣΥΜΦΏΝΝΩΣ, δἄν., μοὺϑ 8. δόπὸ ἐπῖθ 86 οοπυδηξθηέσ, 
υπαηΐπιὶδ ΘΟ ΘΘιδιὰ, δοπρφηιέεπέον. ἸΦΞΓῺ ὨΏΣ, οοηγα ορπα 
ἐμποέέοπδης σέμα. 710. Ἐχοά, ΧΧΥΠΙΙΠ, 47. Ὑοτθὶο Βουταλοίδ. 
ἀποῖυε ἔΔο116 Αἰ απΐδ οοῃΐξοθτα Ροϑβεῖ, ἀσυμφώνως Ῥοῖδαβ ]6- 
δεπάθπι 6886. Αγεγαδέρεμα ΒΔΌΘΣ Ρτὸ Ραγίξοια ϑομο]ῖ, 4πᾶ-- 
νὰ ραϑϑδῖτει ὁσουττιηῖ, 46 29οείξ οῖϊδ8 δα 166. ΧΙ͂,, ἃ. 1 {.Π7|, 
4, Ῥταόξοτθα Ἰεκίίυν 4 Νίδοο. ΧΙΨ, 6. οἱ δἀρυὰ 2 οα΄. δὲο. 

᾿ Βιδὶ, Ρ.. 172, 4ο. εἰ 46γ,,6. Αἀγοτρίυπι ἀσυμφώγως δυΐθαι 
ΥἰΝΝ Ὠέοη. Ἡαί, 11, χγ,4. «ἐλέη. Ποίρηοα, Ῥ. 187. Ε΄. Ὁδὲ νἱά. 

αἰδοημθ. ΤΑϊοκοηιὲ Οοε5. συμφώνως, οοπνθηΐθηθν. 
ΣΥΜΦΩΤ ΖΩ͂, οοἰδμδέγο, δὲπιμὲ ἐϊδωπμπο. Π, ἄοοεο, 

εν. Χ, 11. 866. οοἶ. δ4, Ποῖπι. συμᾳωτίξζειν. Οτῖα εϑἴ Βαδο 
, Ἰοοῖῖο δίθθ ἀπβίο ὃκ φωτίέζεεν, ηυῃοά “Ζλλος 660. πιᾶτξ. Οαέ. 
Νίο, ἐχδῖροῖ, ΝΣ “ἢ ἜΝ 

ΣΥΜΨΑ'Ώ, οογταήο, ταάεπαζο οοπιρίαπο, οοπέσθγο, ςοπε- 
πΐηιο, αδνίρέο, σεΐαγο. Ἠθιε, σοηρτερο. Ἰοτει. ΧΙ 11, 55. 
συνεψήϑη ( 4111 τϑοιϊίιβ συνεψήσϑη) " χαρμοσυνὴ καὶ εὐφροαύνη 
ἐκ τῆς Μωαβέτεδος γ) οοπιπιέπμέμπι νοὶ αέαέωπι ὁφὲ ραυιάϊαπι 6. 
ἰδοιτεία ἐκ ΝΙοαθειάΦ. διάκο ὁχ ϑιμθἀαϊ:οῃ Κιρεετὶ ἐ συνε» 

" 

" 
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ψήσθη» συνελεπτύνϑη. Ἀρυὰ Ηεεγολέωπι Ἰορίτατ:: συνεψήαϑη, 
θυνεπλαευνϑὴ., δε4 τοροπομάδυμπι νἱάεῖες ὁχ ϑωηάς συνελε- 
φτυνϑὴ δὰῖ συνεπατήϑη. Ῥοῖεϑι οἴϊδια νοτιΐ αὐγερέμπι, αδία.-. 
ἕμπι 6δέ, ϊ ΕἐᾺ πιοχ ἀϊσομ 8 ΔΡρΡδσθθὶῖ, -- 2πΌ., ἐγαΐο, γαρίο, 
δῖ ἰπ 1. Διὰ. αὐγαάο. Αἱ. Ἰετθω. ΧΧΤΙ, 10. συμψησϑεὶς ῥιφή- 
σέται ἐπέκεινα τῆς πυλὴς ᾿Ιερουσαλὴμ, αὐγορέιεα ἀϑιιοϊθῖατ Ὁ] τὰ 
Ῥοτίδπι ἢ! γοδοϊγπιδο. [πη Ζες, Ονρεὲ ,Μ8. Βγοπι. Συμψησθϑ εὶς 

,, (ΜΒ. νἱεἴοεοε συμψισθεὶς, ὧὐ οἰίδην Φλοεέωδ ἴῃ Ζ,6:.} ὀχρο- 
“ πον βλαβεὶς, τρωθείς. Νί8. ἰΐοτιπι νι6856 σερωϑείς. [τὰ 

οιΐδπι διρἑαίΐαα δὲ ᾿ἰδογολέμδ, τπιδὶ φυοὰ ἀρυὰ ἤτο πρα]6 16ρᾶ» 
ἔων συμψηθεὶς, οἴ δριὰ 1] πηι συμησϑεὶς, τ) ποῖδνίς εἰδαι 
Κιὠδέοετσ. ϑεὰ τοδ]ῖπι τοάάοτε σδγερέμθ. Νδια ἔϊα, δἰΐδηι συμ» 

“ψᾶσϑαι Ῥγο ᾿θθτ. 5πΌ Ἰορίτας Ἰοτεαι. ΧΙ ΙΧ, 109. ἐὼν μὴ συμ’. 
ψησϑῶσε (ἴπ Ῥγαποοῦ. οδαἀϊιῖοι νι εἴοδα συνυψωϑ ὥσι Ἰορττατ) 

τὰ ἐλάχιστα τῶν προβάτων, δ' Λοπ αδηλρέαπέμ; τολτιϊταδα ονέτπι, 
ϑὲο εἰίδιι Πεγοάοξια ἴ,10. 1. ΘΔΡ. 189. εῶν τες ἱερῶν ἵππων τῶν 
λευκῶν ὑπὸ ὕβριος ἐσβὰς ἐς τὸν ποταμὸν, διαβαίνειν ἐπειρᾶτο: 
ὃ δέ μεν συμψήσας, ὑποβρύχιον οἰχώκεε φέρων. Ἐπ ]απεδέῤολμμ: 
Βιαζομένους δὲ τοὺς κολυμβητὰς συμψήσας ὁ ποταμὸς ἔφερε κάτω, 
καὶ οὐκ ἔτε ἀπενόστησαν. ιὰο διρἑάαπι ἴῃ ν. Συμψήσας. ᾿ 

,᾿ ἢ ἘΣΥΜΨΗΦΙ ΖΩ͂, φμρρμέο, φοπιρμῖο, ὩγιΌ, ἐγαΐο, γαρέο, 
εἴ ἴπ Ἰπρὺδ ἀυδρῖοα αδγαάο. Τοτοαι. ΧΧΙ͂Χ, 20.660. οοἄ. 46ς. 
συμψηφισθῶσιν, ἈΌῚ ἴδπιθῃ 4111 τϑοιῖΐὰς δαροπὲ συμψησϑώσι- 
γιά βαρτα 8. ν. συμψαω. ῳ ᾿ 

ἜΣΥΜΨΙἊΩ, ὑπαὰ πιϊπιέαέέπι ζναπισο, σοπέαγο, αἐέδηξια, 
ἘῸΝ ποιηδα Ρτορ. Ολεάιπιπιέπι. [πα. Ψ, 21. 860. οοἶ, Οποη. 
᾿συνεψισμένων. ἘΞΝῚ) οσογδιπι δοασέξέσπι, οἴῖδπι τοέογέαπι 
πιοίαῖ, αποά τεβροχοτυης ξογίδβδο ἢ. 1, ΤΧΧ, - 5η0, ἐγαλα, 
γαρίο, οἵ ἴῃ Ἰίῆρια ἃταρ. ἀδγαάο. ἴετεαι. ΧΧΥΙΧ, 20, 5866. 

᾿ Ὁοπιρὶ. συμψιοϑῶσι. Οοπέοτ 4υοαῦ6 3. ν. συμψάω. 
ΣΥΝ, οἱπι. δγμε, Ροϑέ. Ῥ8. ΧΙ ΎΙΠ, ι8. -- ὥεν) ποῖδ 

δρουδδιῖνὶ. ΟΟΒ6]. 1|, 17. ἐμίσησα σὺν τὴν ζωὴν, οὐὲ νέξαπι. 
810 οδἰΐδηι σὺν ΡτῸ Ὧιὲ οοσυττῖξ εἴ δοσυδεῖίίνο ἑππρίτας ΟΟ8ε]. 
1Π|, αι. (δὲ νὰ δολοί. ἀρὰ οπεξ, ἰὼ Πἴ2κ.} 17. (σὺν τὸν 
δίκαιον καὶ σὺν τὸν ἀσεβῆ πρενεῖ ὁ Θεὸς : ἈΌΪ σὺν δΔάνοτθιθπι ρτὸ 
ὁμοῦ.) ΤΥ, 5. ὙΠΠ, ὅδ. ν5. 17. ᾳφυοά 41126 ἀρμά ΓΧΧ ποὺ 
οδεογναῖυσ. “φωΐέαπι δυῖδπι ρει δηι Ὧν, 21ἃ δαπρος σε αϊ- 
ἄξεδο ἀοουΐῖς σγαδέως Τγοέορ. ἐπ. Ὁ ΧΧ ἡπεέέ, Τ, 1. ο. ἃ. ᾧ. 9. 
ἐχ Ο.6η. ἵ, 1. 16. 27. Αἀάο Οεη. ΧΧ, 10. (δὲ Ποππο]]ΐ ρος 
Ῥόίαπι 6Χ συν ἔδοογυπξ σὺ, οἵ Φγιρδέμα οοπιιοῖς “φωΐέαπε 
Ἰορῖε86 ξιε, ἐω.) ΤΏταη. 1, 2. σὺν ρτο Ὧν ϑγπωπαοῖο ᾳφυοαᾳυθ 

πεϊδαϊξαν: Σὶ σύν: πάντα, 868 ραυῖο 1δὶ βοτὶ Βαππι ε8866 συμ“ 
πανταὰ ὕὅπᾶ νοοϑ. ΟΟΠεὶ. ΙΧ, 15. οὐκ ἐμνήσθη σὺν τοῦ ἀνδρὸς 
τοῦ πένητος ἐκείνου, πΟῺ τοοοτάδζυδ θὁ8ῖ νυἱκὶ 1}11}8 ΡΘΌΡρΘεΙβ. -΄ 
ΠΏ, νεπΐο. Ὦδαι, ΧΧΧΊΠ,, 2. Τιορὶξ ὮΝ. - ἢν. ἴμεν. ΤΥ, 
1). - ὩΣ, ρορμῖμσ. Τγὰι. ΤΧ, 46; )δὲ Ἰεραχαπῖ 9». - Ὥν", 
4«γέρίοηε. Ἰιονὶτ, 1Π,.9. ἘΖΘΟΒ, 1, 12. - ἨΏΣ» ἐπι πιθάϊο. 

΄ 
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Ἐκοὰ. ΧΧΧΙΧ, 5. - "Σ, σδέγορέίμϑ, Ιο». ΧΧΧΊΧ,, 451 
Ἰιοροτηξ Ἐν». Τιορίτον ῥγδοίοσθα 1 ὅδ. ΥἼΠ1, 9. σὺν πανεὶ 
τῷ λαῷ. οογαπι ΟἸμΐ ῬΟΡΌΪΟ, υδὲ π1}}}} τεδροπάσὶ ἴῃ ἔσχία 
μιεδταΐοο. 

ἘΣΥΝΑΓΕΔΑ ΖΩ, ἀρρτόρο, οοπρτερσο. 4 Μὰος. ΧΥῚΠ;, 
«αὅ. Ἡϊεογοῖ. συναγελάζονται, συνδιαιτῶνται, κ΄ τ. λ. Ἠϊπο συνα» 
γελασμὸς, σοπργεραζίο, ἀν Υ Ρ αἱΐο, ἀπεετρεοῖο Ῥλέξοα σπο Οἰο68. 

͵᾿ ἘΣΎ ΝΆΑΓΜΑ, ϑ8ραϊπιθινέμπι, ἐοέξὲ εοἰδροέδο, φοἰΐατν οοἷὖν 
ἐδοέδο φωαανίδ. ὈΛΒΌΝ Ῥ]αν. οοἰδοδέοποα. ΟΟἾ6]. ΧΤΙ, 11. 866. 
οοἂ. “12:5. συναγμάτων. ϑολοῖ, συνταγμάτων» συναντημάτων. 

ΣΥΝΑ ΓΧΟΜΜ7, θυ όσον, δοπιρν ἐπιὸν, ΦΟΠΒΈΡΣΠΌΥς 

ϑδρ. ΧΥΤΙ, 11. συγαγχομένη τῇ συνειδήσεν, σοπεργαδθα ἃ 00Ὲ-- 
δοϊϑιεϊδ. : ΝΣ 

ΣΥΝΑ͂ΓΩ, σοηργορο, οοἰδέρο, τγοὶρίο, τροομαῖο, δοπ» 
φοοο, ἴξτ. ἐΐδεγο, εἰ Συνάγομαιν δοπρνόπῖο. λα, ἰάθη. ὅϑγπιπι. 
Ῥτου. ΥἹ, 8. εἰ Ῥτον., Χ, 6. -- ον. Τυὰ, ΧΙΧ, 16. οὐκ ἦν ἀνὴρ 
συνάγων αὐτοὺς εἰς οἰκίαν, ἀοπ ὁταῖ Δ] 46, 4πὶ γεοὶρίἐδαῖ, 
1108 ἴῃ ἀοανα.. Ὑι᾽46 δὲν. 8. 2 ὅδηι ΧΙ, 29. συνήγαγεν 
αὐτὴν εἰς τὴν οἶκον αὐτοῦ, νοοΐρέοδαέ ( Ἐμίρ. ἱπεγοάμαϊεν) 11 δπὶ 
ἦπι ̓δοτητιαι δδηι. [ἃ ΝΙδιτεδ. ΧΧΥ͂, 55. ξένος ἤμην καὶ συνηο ᾿ 
’γάγετέ με΄, 50. εἰς οἰκίαν, ἈοΒρ656 ετατν, δῖ γεοὶρίϑδαῤἑθ ταθ. 
ἈΆερ. , τι. )Ὀ1 συναγεῖν 6δῖ σμγαγ 8. αὐέοονγο, μὲ αἰϊᾳωὲέα ατὸ- 
7εναέεν, ἐἰΐδόγαγο. αἰΐφμοπι αὖ αἰέφμα τε. Ψιὰθ δΌρτα 8. ν. ἀπο ᾿ 
συνάγεινς Ἴλοοα, Τοῦ. ΧΧΧΙ͂Χ, 12. - ἔπλθθιε Ρ]τ. σου ρΊ ρα» 
ἐέοπθα. ΝἜΒϑι. ΧΙΙ, 25. - ἼΧΝΗ, γεοοηῖο ἐπ ἐκεδαισιπι, Ἐ68. 
ΧΧΧΙ͂Σ, 6. -- ἸθΠ|5) ἼΧΜ2 ΝΊΡΗ. γροοη 0} δὲ ΥΘΡΟΠΟΥ ἐπ ἐΐόδαι» 
γι. 1.5. ΧΧΤΙΙ, 18. - »ὺ3, υδρίμεϊο. ον. ΧΧ,, 15. -- ὙἹΩν 
εερέο. Ἐπεοι, ΧΠΠ, δ. Ὑιάοπιας Ἰορῖθθα ὙἽ» γεὶ ροιΐαβ 
ΨΥ] 9Ό). -΄ Δ, ΘΟΠΙΠΙΟΥΟΥ, ϑγπεπι. Ῥϑ. ΤΟΥ, 7. συνήγοντο. Ἐοτο 
ἴ8586 οὕτὰ Ολαίάαεο Ἰερὶϊ γλ5., τς Ῥβα]πι, ΧΟΙ͂Ψ, 1. πίϑι, υῇ 
Κἰπεολίμα ἂο Βιπκέονμσ ἴθ ““πείογέἑέοα Ῥ. 830. νοϊυηξ, εοἱΐαπι͵ 
νοοὲῦ Ἢ 860 δ ρηϊβοδιῖο ἔγῖροϊ φοϊδβῖ. - “21. [Ι͂Ἶογϑῃ. ΧΥ͂ΤΙΤ, 
11. συνήγαγεν, δὶ ῥγο Ἴλι 1ερ1886 νἱἀθπίαν ἼΔ ΜΝ, ασυοά ποῖδξ 
οοἶζέρογδ. -- ΜΔ. ΗΙ!ΠΡΏ. ἃ ΜΙ3, σϑηΐγο Καοέο. Ῥτον. ΧΧΧΙ, τά. 
Τότε. ΧΧΧΊΤΙΙ, 8.,.- "νλὴ Ηρ. αἰέίηρο, ρογροηΐο. Τ) δ. 
ΧΙΙ, 12. 860. ΟΠὲέδ.. Ὁδΐ ἴδπιθπ ῥτὸ συνάξεν τοροπϑηἄθτι εγὶξ 
συνάψει, Ὀὡὲ ἰδπὶ τοποΐς δερααγίμδ. - ἡ Ὸ15 ΕΙΡΒ. ἃ ηδν, ααόο. 
2 ὅδ. 1Π1, 55, 2 ὅ8πι. ῇ, 1. ὉΠὲ ἤθπ ΟΡυ8 681 δἴαϊῃοτο, 608 
1ερ 1866 ὍΝ"; Ὧδαι Ό5) Βαροῖ δεΐδην. ποϊξοτιοπι οοὐξ  σοπαϊ ξ, 6ζ 
δοπργεραπαξ, ὧἱ ἴδια οὐδοσναῖαπι δϑὲ ἃ ΓΟ ΙΟΟΡταρ Ἶ8. -- 
0 ΗἰρὮ. ἃ ΜΥὸ, δχίγθ ζαοίο. 4 ϑαπι: Χ, τθ, ΕΖβϑοβ. 
ΧΧΧΥΠΤΙΙ, 4. - τὐηπ ΗΙΡΒ. 4 ὥὔ)η, ἀοοσίεγο. ἴοι. ΙΧ, 42. 
συνάξω αὐτούς. ὕοοεαι Βεῦτ. ἀ6 τοἀτα 6 οαριϊνιταῖ6 δἴῃδ τοοτα 
Ῥιδεδίδπἀο ὀαρ]!]οδηάδπι οϑηδιθγαηῖ, - ΠΌΠ. “464::. σέ 70. 
Ῥε, ΧΙΥ͂, 7. συνήχϑησαν. ετῖθ: οἱπεὶ οἰγσρέξι οοὐδγιέ, 4 ϑτα 

. ποῖθποπι 4θσασυο νοὸχ ΒαΡτ, μαβεῖ. - "525 ΗΠΡΒ. ἃ Π2", γϑίδμο 
4μο. ἘΣοοΒ, ΧΧΙΙ͂, 2ο. τὰ Ζ1ροπιπιέμϑ. δοὰ γ5) ἀεἀπμοοπ σε. ἢ 
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΄ 

ἃ 

τὲ νοιΐπο 6δδξ 8' μὴ, τξΐ 811: γδημέθβοῦῦο ἔάθοτα;, δοιΐίοπι ἥχαπι 
ἀδοίσπαγε: - Ὁ ΗἸΡΆ. ἃ 3),  εφσίο, ἔμερεγο ξαοΐο, Ἐχοὰ ΙΧ, 

31. - ῬΠθὴν σαΐμνοῦ, Ὦδη. ΧΙ, δά, 560. Οοἂ, Ολέθ. συγάξουσι. 

ΑταΡ. “οὦ, “ἴμεν, αϑέμογε τπιοῖαϊ. - γυνὴ ΗΠΡΒ, δὴ ἢν. Εχοά, 

ΙΧ, 30. - ρυ χη, ΗἸΡΒ. οοπνοσο. «44. 1 88πι. Χ, χ7. συνήγαγε. 
- ΟΡ ΗΙΡΒ, αδοεπάεγο ῥαοῖο.  Ῥδσ. 11, 16. 1,δοῖῖο συνάξεις, 
4υδς εεἴ οοὐ, “4|65.., νἱάδιοτ οτῖδ θε80 δχ συ ἄξεις, τιϊβὶ βῖᾶ.- 
ξΏΘΓΘ τη Δ] πιτιδ., συναχεεν Ὦ. 1, Ὁδὲ ἐς δρᾳυΐτυγ, αμζεγοπάὲ ὁ 
ἐχρογέαπαϊξ ποτὶουοπὶ αἀϊυποῖδηι Βαθογθ. - ὅρη ΗἸΡΉ. δ ὑπρε 
Ναπ..1, ι8. ὙΠ, το. 10}. ΧΙ, 10. ἢ συναγαγη. Ἐξωϊραεμε Βεπθὶ 
εΐ ἐπ ἀππὶ οοωγοίανογέέ, Μιὰα δὰ Ἐ. ]. 2Ἰοηἐαμοοηέωπι. « 
ἡϑυη Ηΐρη. ἃ Ἴϑῷ, νεπάο. «4ϊ, Απιοβ. ΨΠΠ, 5. συνάξομεν 566. 
«ἃ, Οοπιρέι, Ἀ. 6. νου ἀετιἀ18 πιθτοῖδ8 ρεσαπίδην 601]! ρϑπηυδ, « 

 ηϑοη Ηρ. (ὦ ρΡτὸ Ὁ}, νἐοδεηεον ἔγγμο.. Τ)δν, ΧΊ, άρ, Συνα 
ἐν ἢ. 1, ποῖαι σοηργοβαγ 8. εοἰέέρονα πιξέξέοα, Ὑιὰς Χεπορῆ. 

Ἡἱδέ. Ον. 1171, 4, γ6. - δὴ ΗΠ ΒΡ. ἃ 5χῦ, δέδέο πιθ. 2 Ῥδτ. 
ΧΙ,.,ν2. - Ῥοοϑὴη ΗΒ. οολἑέρο πιο. Ὑλεοάοέ. 1ε6. ΧΧΎΤΙΙ, 

᾿.30. ὩΣ 8}11: Ἰἰδτὶ ῥργα συναχϑῆναι Βαθεπῖ συναφθῆναι, βεπδα 
ἐοάραι. - 505, οασάο. Ὦδαι, ΧΙΧ, 5. Οὐ Ἰρῃδ ἔτ 8υ}νῖ: 
οΟΙσυπῖ, δὲ εἴϊξδιαι σδϑάδσγο βδοϊϑηῖ, - θη, οολέδεο. ῬΤΟΥ, 
ΧΙ, )ᾷ. οἱ συνάγοντες. Τὰ ἀποᾳαο οὗ λοιποί, Νοι Βαδθοὶ 4υ]» 
ἄεαι νοχ διίδϑοδ Ῥεὲὺ 86. δρεοΐδίδ. δ᾽ σηϊβοδίἑοπθια οολέδοπάϊ, 
δεἀ ταπιϑὴ δἀϊυποῖδαι, ἱπργίπιϊδ ἴῃ ἢ80 οΥδιϊομΐδβ δοτὶθ. - ὈΦὉ 
Ῥατι. Ῥδ}, γοοοπαΐέμα. Ἡδυῖς, ΧΧΧΊΙ, 354. ταῦτα συνῆκται παρ 
ἐμοὶ, δες δυηῖ γοοοπάέέα (ΚΤ ἶρ. οοπαϊέα) ἀρὰ ἃ πιὸ : δὶ δολοί, 
μὴ οὐχὶ τοῦτο ἀπόκειξαι παρ᾽ ἐμοὶ. φυοὰ δρΡπιπεταολὲ 6556 νἱ 6» 
ἔυτ. - 29, οοέέσο, σοηργερο. ΝΕΒοαι ΧΙ, 45, Ῥ5. ΧΧΧΙΙ, 
γ. συνάγων. “΄4. οἐ ὅδγπιπε. (8560. Οαέσπαην ῬΡ. Ο6. Τ. 1. }. 
56».) συνήγαγε, αυϑπι σόοοοπι οἰΐδα ϑγπιππαολο ἐεϊθαῖτ Οοά, 
7Ζαε. αν “αΐεγο οοἸ]αῖυδ. ΟοΒεὶ. ΠῚ, 8. 44φω. ΟΟΒ61. Π|, 46. - 
υ͵ὖ25 Ἰομα]ὰ; οἵ ἰπ {{ 088. υὔϑϑῆν, Ἰάθαι. 1)8π, ΠῚ, 2. 5. 48. - 
πρὺ, οαρέο. Ἐχοά. ΧΙ, δ. δὲ... οοά. Οχορ. συνήγαγε μεθ᾽ 
ἑαυτοῦ, δὲ αἸλὶ ἐδτὲὶ μαρϑηϊ συναπήγαγε, ὑπο Ἰμου]δηῖος 
Δρρϑτοῖ, συνάγειν ποιϊϊοῃ δι αλάμοοπαὲ ἢ. 1. ἀἀ!αμ ἴα ΒάΡδσθ. 
-- Ὁρὴν οοὐδέψο. Οεα. ΧΌΨΙΙ, τά, Εχοά. ΧΥῚ, 6. -ὃ. Ἀσυιδ, 
ἍΙ, ἃ. οἷ αἰγοὶ. -- Ὁ ργδοῆχυμι. Ὠσδυι. ΧΧΧΙΠΙ, 2. - ϑϑΌ, εολὲν 
ὅδτο. Τοῦ. ΧΧ, 13. υδὲ ρτὸ "3}9})}ν δέ ῥγουἠέδεῤῥἐέ ἐμαὶ Σ ὯΘ 80. 
ξαφηϊξεβιϊεῖον Ἀ1116, ΓΧΧ Βαδεοηῖϊ καὶ συναξλι.. Ηαῦοὲ Βΐο συνά- 
γειν δἀϊυποῖδηι 'ποϊίοποαι σολέδεπαϊ ( 146 βτιρτὰ 8. ν. Ἴ0Π)}, 
τἰδὶ ααἷδ ἔογῖο Ἰϑρθτα πρδ}} συνέξει, αποά Β. 1. Ἰπσοτγίιβ Βαρεῖ, 
εἴ τὶ αυοᾳυο ἐεδῖο Ζ. 8064 δὰ ἢ.} δΔοέἐγοἠγοπέμδ δὲ “Ιπρεϑέξ 
πὲ Ἰοροτυηῖ, - ΠἼΧΕ, ὥγα. ἴο6. ΧΧΙ͂Χ, σ. παντεὲς οἱ συνηγμἕ- 

ψοί ἐπ᾿ αὐτὴν. Ὠοάυκετυπὲ ξοτίδε86 ἃ ἼΣ, νεπαγὲ, ρέδσατὶ. - 

ΠΡ, σαϑρεοέαέέο. ἴοτετα. 1,, 7. τῷ συναγαγόντε. Τιοροτυὰῖ 
πη οὺ: Βα) ΠῚ) 6δὲ σοπργόβαγε. - ὭΣΧΞΕΘ ν δοησγεραέα. Ἐ 60. 

ΨΠΠ,, 8. δὲ ταιιθα ῥτο συνηγμένων Ἰεριοπάμαι συνηγμένην, 

Ἐ »»" πᾶ -» -» 



ΣΥΝΑΤΩ, χη 
«οἰδοξαπε εἷ6 ξογιεδωδ πιρζέδ. Τὰ ἕδπτα ΒΦθτ, ϑηΐπι οδὲ Ὡχ5 ΡΏ, 
Δομ ΨΘΓΟ ΠΎΞΡΌ. - ρῦρ, αἰδομγεἑέαίέο, ἴδ8. ΧΧΧΙΙΠΙ, ἀ ἐὰν 
τις συναγαγῃ ἀκρίδας. 1ϊὰ, ὑὧἢξ ορΐίποΙ, πηότα οοπἰδοίυτα ἀμποιὶ 
ταιδέ]θγαπε οὗ Ό:: ἰπίτῖο σοζηπιδῖῖ8. -- 253, ἄμοο, Τγθαξ: 
Ι͂, 2;. συνάξει, ὠπᾶὰ ἐπίγοάμοοί. [τ Οοπιμῖ. - ὍΔ) ν σοηλῆμο, 
ἴετοια. 1.0], 44. - Ἴ03, ἤόο, Ῥοαϊπι. ΧΥ, 4. υδὲ ρτο ΣΌΝ, φυοᾷ 
γοιϊοχυμξ συναγάγω, ἔοτῖδδ86 ἰερεγαπὲ ἢ, δ ΌΝ. σοδῥῥο 
ξέγθ. ΑἸ}18 νἱ ἀδπίυτ᾽ Ἰηνοτβὶβ ᾿ἰ 6118. 166 1886 839. Ὑ 46 ᾿πέγᾳ 

8. ν. συναγωγή. -- ἼΟ2 ΝΙΡΒ. ἃ Ἴὸν, οοπϑμέέο. Ῥ6. 1, ,. Τῇ 
θηῖθ πδθυδεταπὶ 5, αυοᾶ ἐἦθ οοπργεδϑιε οἵ οοποϊδίο Ὠδαᾷ 
τᾶτο δα βιροῖυν, εἰ συνηχϑησαν τεαἀάθησυπι, ὁβῖ σοπνερορ ει 
ἀεἸ δεν απ αν οἵ οοηε Ἴζεπι οαρίεη αὶ 56ὰ ροιΐαδ οοπϑρίγ απο οσαμϑα. 
ΑΙ119 }6 1586 ν᾽ ἀδῃτογ ἸἼΓ2 ἃ ἼΠΝ, μπΐι ἐδ. - Ἴ»ὴ2 ΝΙΡΒ. ἃ Ἵν. 
Νυμι. Χ, 5. Νεβοη. ΥἹ, 2. συναχϑῶμεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ὑπᾶ 
οοπρογιίῶπιμδ.. ιὰθ εἴν. το. Ῥα ΧΙ ΨΠ, 4. δὲ εουΐ. Μδιῆ. 
ΧΠΙ, 2. ΧΧΤΙ, 84. - γυνή) ΝΙΡΒ. ἃ γρὺ, σοπδιέέο. ἃ Ῥαν. Χ, 
6. - 523, δαργϑδδθ ποηιΐπο. Ἐϑάτ. Ψ]Π, 20, πάντες συνήχϑης 
σαν ἐν ὀνόμασι» Ὁπνηε8 σοηνοοςδίξ δυηξ ποηπιϊηαίίαι. [Γιΐδδτθ 
γνεϊζοτυμξ. - 123, ὧ0. τοῦ. Χ, ει. συναάγες αἱ δράσο λύπας, 
αὔεγέ 41115 ἀο]οτεηι. - Ὁ, ααάο. Ὥται, ΧΧΧΙ], 23. 168. 
ΧΙ, ι56. ΧΧΙΧΣ, ᾿. Ι͂ογϑα. Υ11, 20. δὲ Βανι ρδυοί εἰαϊαπηξ 
605 38 εἴ ἢΌΝ ἰηνίζθπι ρϑγηναῖδϑ86, ποῦ. σορί Δ ηἴδ68, ὭΒΌ 
Βο4υ6 δὺ ηδ5) (4υοΐ νἱᾶὰδ δυρτα) ποίϊοπδην οοδέ σεπἶξ 8δἃ- 
ἱαποῖαπι Βαροτθ. Οοπξ. δολμέέοπε. ἰὰ Οτίῳρ. λεὺν. 110. 1. Ρ, 
565. - ἔπηΒΌ, δογρέζηπι. 2 Ἄερ. ΙΧ, 29. 8665, Οοπιρί. συνὴγ» 
μένα, ὈΡῚ δἷϊὶ βαρεῖ αὐτόματα. δ δτδῖο συνηγμένα δῖη6 ἀιμδῖο 
«“4ςυἱαο τεἀἄεπάδ εοἴ, πη ΠΕ ποῖαι ργορτῖὶθ αϑϑοοίεξιοπι 
6ἐ αοοφοδογίμπι φιΐα αα᾽ δοπεεριέωπ διιρογιογὶς ἀπηΐ, ἃ ΠΕΌ ουπῃ 
Ὧν εἴ 3, αααΐ, ααϊμηρὶ, ᾿αἀπιΐοοονῖ, - ἸΞΌ, ἐδρο. οαῖ. 
ΧΧΧΙΙῚ,, 21. ΝᾺ 1,.. - Ὁ, πεπιθγο. 2 Ῥατ. ΠΠ4|.2. 15. - ΠῚ, 
γεώίπιο. ἴε8. ΧΧΧΥ͂, γο. συνηγμένοι διὰ κιΐρεον ἀποστραφήσον- 
ται.) οοἰἑεοίξ φιλὶ Ὦδο, 80. αὐ ἠἔδεγαίΐοποπε, τονατῖθητοσ, - 
Ὁ, στραπαᾶο. Ζαδοῖ. 11, 6. ΕχρΙσατυηῖ ἤδαιρο ἢ,]. Δἀο τράϊεα 
ΤἸυαάδδοτυπι 6 οδρίϊνιδἴδ. - ἫΣΧ., δοάοετνο, Οεη, ΧΙ, 55. 
49. Ἐχοά. ΥἹΙἜ,, 14. Ιοῦ. ΧΧΥΤΙ, ι6. - Σ Ρ1Π. ργαδοὶ,ἴο. 
Ἰογθαν. ΧΧΥ͂ΙΠ, 5. Ἀδὶ ῥτο συνάξεις 4111 ξοτία886 τϑοῖϊίμ8 Βαθϑαξ 
ουντάξεις. - ΟΥΧ, νοσο, οὐπνοοο. Ἰυᾷ. ΧΙ, ι. συνήχϑησαν: 
901 5658 πι ΠΟῊ πι8]ὁ Θχργοββογυηῖ, ἴῃ τοχῖα Β6θ τ. θη ἐπὶ ἰορὶ- 
ἴα ὈΡΧ5, ἀροϊξέμιδ ἐδέ. Αἀἄδ 7πο. κι ϑ8:ι. Χ', ι7. - Ὑδρ: Υ2: 
325, Καὶ, ΡΊΒ, εἰ Ηϊρἢ. Οεπ, ΧΙ,, 59. 45, ΧΙ Τ͵Χ,, ἃ. 
Νεβϑαι, ἔ, 2. δὲ 1101 βδθρίυ8. “12. 1ε8. {.11, 15. Αἴφιε. ὅγπιπι. 
Τλεοά. Νῆ θαι. 111. 1 δ. δὶ ποῖαι ἀοϑρί"ἰο οχεύίρονο. ΤΟΧΧ ἱρὶ 
Βαρϑηὶ ὁ ἐχδεχόμενος. -- ἢν “έμπι πιοηπδογίμι, τ Άρρ. ὙΠ, 22. 
συνηγμένη. ἴπ πιεπῖθ Βαδιδειπῖ ποί᾽ ομθπὶ ρτἰ πιδγὶ 8 πὶ: σΌ)- 
ἑμηοίζοπῖς εἴ οὐἰϊεο!ἑοπῖδ., αὐδᾶν μα θ δὲ πὴ. ΟοπηῈ. δὲνηοπῖδβ 2,6, 
λεδν, Ρ. 1411. -- ΠΡ: ΠῚ 3 ν᾿ ΒΙΒ, οἷ ΝΊΡΒ. ὀχδρδοίο, ἴτ. οοηλᾷμο.. 
Θ 68. 1, 9. Ιετω. ΠῚ, 1γ. ὙΠΙ, 156. Μίρμ, Ψ, γ. -- τῶ». 

Κοί, Κ΄’ ΝΕ ἌΝ ἘΝ ΟΝ 
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76. ΣΥΝΑΊΎΩ. 

δὲ γμοιίπ 6δξ 8 πὴ, Ὡς ϑἴ:: γδρμέθβοσσε ἔάθοτθ, δριΐθπι ἥέχαπι 
ἀδοΐρπαγε: - Ὁ. Ηρ, 8 Ὀ22, γωφίο, υβέεγό ζαοῖο. Ἐπκοά ΙΧ, 
21. - Ῥνῆν σαξμενο ῦ" Ὠ δα. ΧΙ, δ4. 8εο. Οοἶ, Οἠέρ. συναξουσι. 

ΠΆΤΑ. “ ο »“ἤμεγο, αὔέμογο πιοῖδϊ. - γϑὴ ΗΠΡΒ.. Δ᾽ ἢν. Εχοά, 

ΙΧ, 30. - ρυχῆ, ΗἸΡΒ. οομνοσο. «4. κ 88πι. Χ, 17. συνήγαγε. 
- ἔπυνη ΗἸρΡΒ. αδοεπαίδγο αοῖο. ἃ Ῥαν. 11, 16. Ι,δοῖίο συνάξεις, 
4υδς εεἰ οοὐ, “Ἴ.5.., νἱάδεον οτῖδ 6866 ὁχ συ ἄξεις, τιῖδὶ δῖ8.. 
ἔυοτο πιδ] πιτιδ. συνάγειν Ὦ. 1,,, 0δὲ εἰς δρᾳυίτυν, αὠζόγοπαὶ οἱ 
ἐχρογέαπαϊὲ πιοιλου αι δἀλοποίδηι Πα θθγθ. - ὅρη ΗἸΡΒ. ἃ ὑηρ. 
Ναπι. 1, 18. 1], το. 100. ΧΙ, 10. 7 συναγαγῃ. Ἐξωϊραέμε Βεπθὲ 
εΐ ἐπ ἀῆπιὶ οοαγοέανογέέ, 146 δὰ Ἀ. ]. οηεζαιοοηέμηι. « 
Ὅϑυη Ηρ. ἃ ἼΞΩ, νεπάο. 4], Αταοβ. ΨΙΠ, 5. συνάξομεν εθο. 

᾿ 6. Οοπιρέϊ, Ἀ. 6. νυ άει ἀϊ5 χιθγοῖϊδὺ5 ρασαπίδηιν 60]]ραπιυδ. - 

νου Η Πρ. (ὦ ρτοὸ 8}, νέοξεπέεν ἔγγμο.. [γπ, ΧΊ, άο. Συνάτ 
ἐν Ὦ. 1. ποῖδε οοηρῆεβαγθ 8. οοἰἐρενα πιζξέξέεα, Ὑ146 Χεπορῆ. 

“Ἤΐοέ. Ον. 1171, ἀ, γθ6. - χη ΗΠΒΡ. ἃ χη, σέθίο πιθ. 2 Ῥδτ. 
ΧΙ, ,νἃ. -΄ Ἰοοϑοη ΗΠΒΡ. οοὐέσο πιο. Ὑλεοάοέ. 166. ΧΧΥΤΠ, 

᾿.30. ἘΒὲ 8}11 1ἰδτὶ ργο συναχϑῆναν Βαδεπὶ συναφιϑῆναι, δεηδα 
ἐοάθπι. - 505, σαδάο. Ώδαϊ. ΧΙΧ, ὁ. Οὐυΐ Ἰέρηλ ἔπ δγὶνίς 
ΦοΙσαπῖ, δὰ εἴΐδαι σδοάστο βδο]θοῖ. - ἤθη, ουλέδεο. ῬΙΟΥ͂, 
ΧΙ, χᾷ. οἱ συνάγοντες. 1ἴὰ φποᾳυο οὗ λοιποί, Νοπ Βαθοῖ 4πϊ» 
ἄεαι νοχ ριδϑοδ ῬῈῚ 86. βϑρδοϊαῖϊδ. δἱρηϊβοδιΐοποιι οολέδοπαϊ, 
βεὰ τἀπιθὴ δάἀϊυποῖδαι, ἱπρτέπιϊς ἰῃ ἈΔ0 οτγδιϊοηῖβ βϑουὶθ, - ὈὉ5 

. 

Ῥατιὶ. Ῥδδ. γαοοπαϊεεα. Ὠεαι. ΧΧΧΊΙ, 34. ταῦτα συνῆκται παρ 
ἐμοὶ, δε δυηΐ γεεοπάϊέα (Κρ. οοπαϊέα) ἀρὰ ἃ πιὸ: Ὁ] δολοί,, 
μὴ οὐχὶ τοῦτο ἀπόκειται παρ᾿ ἐμοὶ, φυοὰ ϑδργπιπεαολὲ ε556 νἱ ἄδν» 
ἕο. - 295, σοέέρο, οοηργερο. ΝεΒοαι. ΧΙ, 45, Ῥς. ΧΧΧΙ͂, 
γ. συνάγων. «4. οὲ ὅγπιπι. (8660. Οαέεπαπι ῬΡ. Ο6, Τ. 1. Ὁ. 
567.) συνήγαγε, ηαυδῖι νοσοπι εἰΐδιν ϑγσπβαολο ἐεϊθαΐτ Οοά, 
αι. αὖ “αζεγο οοἸ]αῖυ6. Οοδεὶ. Π, 8. “4. ΟΟΒ6]. Π, 26. - 
υ͵ὐ29 Ἰομβα)ὰ; οἱ ἰπ {μ ρδΒ. 33, 1άϑ, [ δη. 1, 2. 3. 28. - 
πὴ, οαρίο. Ἐποά. ΧΙΨΡ, δ. δεα. οαἀ. Οχοη, συνήγαγε μεθ 
ἑαυτοῦ, υδὶῖ δἸϊδ Ἰὲδτὶ Βαρϑηῖ συναπήγαγε, ὑπδ Ἰπου!]δηῖοσ 
ΔΡρδϑτοῖ, συνάγεεν ἀοϊλοπ οι αἀαμοεηπαὲ ἢ. 1. δἀϊαποΐδε Βαθοσθ. 
-ἰ Ὁρὺ, οοὐδέψο. Οεπ. ΧΌΨΙΙ, ι4. Ἐποά. ΧΥῚ, 6. -ὁ. Ἀπ. 
Ἢ, ἃ. εἴ αἰτοϊ. - Ὁ Ρταεῆχυμι. Ὦσδυι ΧΧΧΙΠΙ, 2. -σϑῃ, οολὲς 
δτο. Τοῦ. ΧΧ, 15. ὉὈ1 ρτὸ “2939, σέ ργυλέδεδέξ ἐδέμαί, πι6 80. 
τηφηϊβεδϊεῖων ἈΠ, ΓΟΧΧ Βαδεπῖ καὶ συναξλι.. Ηαδοε Βίο συνά- 
γειν δάϊυῃοἴδι ΄ποτίοηοαι οολέδεπαϊξ ( 146 βτιρτα 8. ν. 0Π)}, 
τἰϊϑὶ 4ὶ8 ἔοτῖο Ἰορθτα πν8}1} συνέξει, αποα ἢ. ]. ἱποστυϑ Βαρεῖ, 
εἴ ατὶ αυοᾳῦο ἴεβιο Ζ.. 306 δά ἢ. Δοίγολγοπέμδ δὲ Αὠρεϑέΐ 
πῶ Ἰοβοτυπῖ, - ΟἾΧ, ἀγα, ἴε6. ΧΧΙΧ, σ. παντὲς οἱ συνηγμέν 
ψοί ἐπ᾿ αὐτὴν. ᾿ Ὠεάυκοτυπεξ ἔοτιῖα886 ἃ ἬΝ, ψεπαγὲ , ρέδοατί. - 

ὩλρῸ, σαϑροοίαέίο. ἴοτεια. ἴ,, 7. τῷ συναγαγόντε. Τιδροτυηῖ 
ΠΛ ἢ: Ὥϑα ΤῊ) 6ϑὲ σοπργόραγε. - ὌΧΩΙ Ὁ» σοηρτεραέα. Ἐπ 608. 

ΝΠ, 8. δὲ τδκιθα ρτο συνηγμένων ἰοξιϑπάμαι συνηγμένην» 

-- Ὶ :- κα - ---- 

«- 

.--π-πι-ὦπὶ »“Ὡ ὡ « ἅὦ ;ὧὦ-- Εἴ σῦς ὦ 5 

. 

ν τω “.- -α .“- --- ΄ ͵ ΄ 



ΣΥΝΑΎΤΩ, ἢ χη 

«οἰοοέαπι 46 φενγιελδιδ γηρζεΐθ. Τπ ἑοχῖα ΒΘθν, ϑηδηι δϑὲ ὮΧΞΡΏ, 
δοὴ ΨΕΈΓΟ των -ρΡῃ, αἰὐδομνἑέα ἐΐο, ἴο86. ΧΧΧΙΠΙ, 4 ὧν 
τις συναγαγῆὴ ἀκρίδας. 116, τ ορίποτ, μΆΘτΆ οοπίδοΐατα ἀποιξ 
τιδηβευ]όγαπε οὗ Ό 110 σοιηπιδῖϊ8. - 23, ἄμοο, Τϑαξ, 
Ι͂, 2“. συνάξει, πὰ ἑπέγοαμοοξ. ἧς Οοπιρί. -- Ὧ52 : σοηλίμο. 
Ἰετθίω. 1,1, 44. - 3, ἔδο. Ῥδαϊπι. ἈΨΥ, 4. ουδὲ ρτὸ ἢ ΌΝ», φυοᾷ 
γοϊϊοχαξ συναγαγω, ἔογίδϑ886 Ἰερεταιι ΌΝ, δΡ ΌΝ» οοὐξὝω 
ξι6. ΑἸ1118 νἱἀεπευτ᾽ ἰηνογϑὶβ ᾿ἰτοτὶ8 16ρ͵886 Ὁ35. γΊ46 ἰῃἔγᾳ 
“. ν. συναγωγή. -- 015) ΝΙρἢ. ὁ 1ὸ5, οοπδμῖέξο. ῬΞ. ΤΠ, ἃ. Τὰ 
τθηῖθ δδδυδτειηῖ Ὁ, αυοᾶ ἠδ σοπχγεδϑιε οἵ οοποϊδὶο Βαυᾷ 
τᾶτο δά μιθοῖυν, δὲ συνήχϑησαν τοἀάθπάῃπι ἐδὲ σοπνοηογ μπὲ 
εεἰδεγ απ αὲ οἵ οοπεῤίέμπι σαρίφηαἷλ 56 Ροιΐ ὧδ σοπϑρίγαπηϊὶ οσαμδα, 
Α1115 16 ρ1586 ν᾽ ἀδτΓ 3102 ἃ ἼΠ5, ὠπὲιέ. τὶ ἼΜὴ2 ΝΙρΒ, 8 ἽΣ)". 
Νυμ. Χ, 5. Νοβο. ΥἹ, 2. συναγχϑῶμεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, αὐτὰ 
εοπνεπίαπειν. γιά εἔνν. 10. Ῥε ΧΙ,ΨΠ, 4. δὲ σου. Μδιῃ. 
ΧΙΠ, 2. ΧΧΊΙ, 54. - γν! Νιρἢ ἃ γϑο, οοπδμίέο, 2 Ῥατ. Χ, 
6. - 223, δαργσδ86 ποηιΐπο. Ἐπάν. ὙΠ], 26, πᾶντες συνήχϑη- 
σαν ἐν ονόμασε», Οἴνηθ8 οοηνοοδῖίϊ διηῖ ποπὶἕη δΥπ|. ΓἸθθτϑ 
γειϊοσυῖ. - ἸῺ32, 40. Ῥιοῦ. Χ,, 11. συνάγει αἰδράσο λύπας, 
αὔενγε α}115 ἀοϊοτει. - ΠΒΌ, αὐάο. Ὥεαι. ΧΧΧΙΙ, 23. 168. 
ΧΙΠ, 15. ΧΧΊΧ, ι. Ιογεία. ὙΠ, 30. αδὲ Βαιιὰ ρδυοΐ εἰδία πη 
δο5 30 εἴ ἢδΝ ᾿νίςόπι μδγπῖδ886, ΠΟΏ. σοριδηἴθ5, 8 
δοαυθ᾽ 80 η: ζφυοὰ νἱάς δυρτα)} ποῖίοπαιι φοδσεποϊ 8δἃ- 
Ἰαποῖδην Βαρότθ. Οουξ. ϑολμέέοησ. ἴθ Ογίωρ. ἀν. 118. 1. Ρ. 
565. - ἔπῈρ, δεγρέϊλμπι. 3 Ἀερ. ΙΧ, 29. 866. Οοπιρί. συνὴγ» 
μέναν ἀθὶ δ Βαῦοαξ αὐτόματα. γειδῖο συνηγμένα δῖη6 ἀιᾳδῖο 
«τυἱίαο τεἀάειιάδ δεῖ, τιᾶηὶ ΠΒΌ ποῖαϊ Ρτορτίθ αϑϑοσίαξιπν 
δὲ αοοεσδογίμπι φια «αὐ φοιεδνίεΐοη σμρογιογὶν ἀππὶ, ἃ ΠΒΌ σαι 
ὃν ε 5, αὐάϊ, αὐϊεπηρὶ, ᾿ααπιΐεοενΐ, - ἸΞΌ, ἐφδρο. εὐ. 
ΧΧΧΤΙΙ, 4ι. ΝΟ Ι,.- ΒΌ, γ6ηι 67. 2 Ῥατ. ἢ, 3. ἀσὶ - ΔΒ 
γεσζσπιο. Τεϑ. ΧΧΧΦΥ͂, το. συνηγμένοι διὰ κι'ρεον ἀποστραφήσον- 
ταιγ οοἰξεοίὲ 40.881 ἃ δοο, 80. σαὶ ἰῥεγαίίοπθηι, τονετῖδητυσ, - 
Ὁ, σαρὰπάο. Ζδολ. 11, 6. Ἐκχρ!σαταπε πεαιρο ἢ,]. ἂς τράϊεα 
Ἰαδαδοζαπι ε οαρεϊνίτατε. - ΣΧ, σοάσεγνο. Οφα, ΧΙ, 55. 

. Ἐχοά. ΥἹΙΙ, 14. ἴοΡ. ΧΧΛΤΙ, 16. - ΠΩΣ Ριν. ργαδοΐρίο. 
Ἰξεδίι: ΧΧΎΠ, 5, Ὁδὲ Ρἴο συνάξεις ΑἸ1 βοτίδββα γθεῖϊωβ βαθϑῶξ 
συντάξεις. - ΟΣ, τοζςο, οὔπνοσο. Ἰυᾷ. ΧΙ, ᾿. συνήχϑησαν: 
201 δεδῦμι ΠΟ π18]6 Θχρίθϑβοτυηῖ. ἴω ἴεχῖα ΒαΡτ. θη πὶ ἱερὶ- 
ἴὰς ΡῈ), ἀοοΐέμδ εδὲ. Αἀἀ6 7π0. 1 8ϑῃι. Χ, ι7. “ΟὙδν ΥὙ30: 
Ὑ32Π. δὶ, ΡΙΒ, οὲ ἮρΒ. δέῃ. ΧΙ, 5ό. 45. ΧΙΙ͂Χ, ἃ. 
Νέδαν, ;, 9. δὲ 11] βδθρίιβ. 41]. 1ε8. {.Π1, 15. “24. ϑγπεπι. 
Τλεοα. Ναδυνω. ΠῚ, τιδ. δὶ ποῖαι ᾿ἀοφρί"ἴο οα ἴρογα. ΤΧΧ ἰρὶ 
Βαρθηξ ὁ ὔ ἐχδεχόμενος. -- ἢν Μέμπι πιοηιδογίμηπ Ἀρρ. ὙΠ, 22. 
συνηγμένη. ἴῃ πιεπῖθ Βαδιδειιηξῖ ποι! ομθπὶ ρτί πιδγὶ8 πὶ ΘΌ)1- 
ἑμηοέϊοπίς εἴ οοἰϊεοιοπῖδ, αυδαι μα δ δὲ πη. Ομ . δὲποηῖβ 7,6. 
λεδν, Ρ. 141}, - “Ρ: ΠΣ Ω3 γ᾽ ΡΙὮ. οἵ ΝΙρΒ.: ἀρῶ ΩΣ ῖῖ. οοπἤῆμο. 
Οευ, 1, 9. Τεταῖω. ΕἸ ἀν ΥἼΠΙ, ἢν: Δᾶϊομ. , 7. - Ὡ)'»᾿ 
γιὰ 7᾿ ͵ Ν᾿ ΕΣ 
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σεγρο. Οὐα. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, 55, ϑδιθτπι βεσυῖΐ δαμῖ, - ὙἹ, ἀαφϑεϊνο. 
, σε. ΧΥΤΙΙ, 6. 1,;1θότο νοτίθσαῃξ, ϑόσηιο ϑαΐωι :δὲ 6βὲ ἀ6 αρί- 
μα ταραοίδι οἵ ζετο απίἱπιαϊέδμδ. « ἈἼΔΌ52., ψοπιΐέμα. ἰρπο- 
γηιέπίοσιδ, ἸΝΔαμι. ΠῚ, 16. συνήχϑη ἀτιμία. Τιαροταπε ἀΐν ἰδίαι 
ΝΡ "Ρν 80 ἱπΠπὰ νυ ἀδἀιυπετοηξ ἃ πὴ, 4υσὰ 1 ἘΔ] δὲ ΝΊΡΒΑΙ 
ΘΟΠΡΎΘΘαΥ δἰροϊβοαϊ, απεοιιδδιηοάππι ἃ "3, γϑγθ, Βὲ 52, 
αὐμϑέϊο. -- Ὁ ῬΙΏ. Ζμάϊζῆοο, οἰἰδπι σΤογίον ἐκ πἀ8ὰ Ιο4α. Ολάϊά, 
ἐἰ δγγ. ϑοουπάμπηι 41108 νοπιο. Ἐλποο. ΧΥ͂Ι, 51. αἷς πόρνη 
συνάγουσα μισϑώματα. ΨιΔο δὰ Β. 1, Τῆῖε, -- ἬΧ, πιοδδῖδ, ΑἹ, 

, ἴον. Υ, 5. συνήγαγεν. - 2: 55, αὶ δὲ ΗΙρΒ. σρργορίπφιιο, 

συναγωγὴν λίϑων τοὰάϊ ροιϊυΐ586, αὐυΐθ ποι νἱἀοῖῦ 

ρργορέπφιαγε ζαοίο. 1οϑβ. Υ͂ἹΙ, ιά. Τετε. ΧΧΧ, ιὃ. - Ὑρ, 
σοπϑρίσο. ΝΘ 6. ΤΥ͂, 8. συνήχϑησαν πάντες Ἐπὶ τὸ αὐτὸ, οπιπεξ 
τᾶ σοπνθηΐεθαηῖ, Οοπῇ, } Νίδοο. 1Π|, 65. -- Οὐ. οοριφμῖγο, 
Ἑχοά. Υ, 7. 12. ΘΟΡΆ. 11, 1, - ϑήω ΡΙΒ. ἃ διῶ, γονδγέϊ [αοῖο, 
7ε8. ΧΙ ΙΧ, 5. ἘΣ. ΧΧΧΥΤΙ, 4. ΧΧΧΙΧΣ, .». - θυ, ὅει, 
ΧΙ, 56. δβεο. “͵ες. ἐὲέ Οχόη. συναχϑήτω, οοἰεοέμπι α986ΥΡΕ 
δὲ Οοᾶ. ζΖαέ. Βαδδὲ φυλαχϑήτω. 8ϊτ. ΧΙΙῚ, 18. συνάγεται, 
οοπὶμπρὶ 8. δοοίαγὲ δοῖϊδέ. Κζ μέρ. οοηϊωμπροέμν. Αι]. Ταί. ΤΠ. 
ΟΔΡ..11. ϑῖτ, ΧΧΥ͂, 5. ἐν νεύτητι οὐ συναγήοχας, ἴῃ τανοϑηϊαῖθ 
ποῖ δοπισγορ σέ, Αἰγίδέοέ, Οδοοη. 17, 1. συναγηόχαμεν. Ὀομῇ. 
Ἥαϊεεαὶνο αδ ἀϊαΐ, δ. Ον. ». 66. ἐ4, τεο. ι Νίαδοο, ΧΙΠ, 6. συν» 
ἦχϑησαν, δοδεϊϊ, ἀπέπιο οοπορίγανεγμπέ, ΤΌ. ΤΙ, 16. Ῥτο συνή- 
χϑησαν Ἰοροτα τα8]] δὴ συνέστησαν οὐτὰ Κμίραίο, 41 βαθεῖ: 
τοηϑέαπέον δέδεογμσιέ, - Ὕιὰ6 ΑἸ161 μεσϑός. 

ΣΥΝΑΓΩΓῊΝ σοηργοραίίο, οοθέμβ. Ἥλιε, φίοδμα, [5 
δοϊοιδμδ. 1, ἃ 88). 11, 25. συναγωγῆν. ΄Ζι μἶρ. ομεπεσιδ. - ΟΝ, 

οοἰϊσοοέϊο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΙ͂Υ, 22. - ἢ ὍΝ. ἔπδι, Επχοά. ΧΧ ΠΙ, 16. 
ΘοΡΒ. ἮΙ, 9. - πϑῦν. 168. ΧΧΤΙΥ͂, 21. - Ὠ)5, αἴοπιμδ. 1 ἡ 
ΧΙ, χι. Ὑ᾽δ6 ἴῃ τα 8, ὕ5π δὲ τῶν. -- ὃλ, ϑοαῤμγέρο. Το. ὙΠ], 

, 

17. ἐπὲ συναγωγὴν λέ 2 ὅων κοιμᾶται. Οὐδηφαδιῃ ποι ἴρποτο, ") 
. Θἴϊδπι ἀοογντπι δὲ οτεγεϊεζιοπε ποῖδγθ,, ἀοσγίγδζιπι ὩΘΠῚΡΘ ἃ ὃ 
νοῖνογθ, οοπρνοένεγθ, ἴδηαι 181} ἔῃ ταχῖὰ Βοῦγ, Ἰορίτυ 46 
Ἰαριάιθυδ. ΜΠΙΒ1 114 4π6 νἹἀδῖιν ᾿σαπδροβιῖῖο βαπζθητίαταπι 18 
ΤΟΧΧ διδϊυθπᾶδ 6586, υἱ γόιρὰ φίδθοᾶ βυρτδ δἀάυοίδ ΡΘ11" 
ποδηῖ δά θὰ, 4086 ἴπ ἢἤπο Βυΐιβ δοιημιδεῖδ Ἰαρυαπίυγ; ΠΕΠῚ 
5525 ΜΓ. Ώ23Ὲ Ὧὴ)5 δαϊσπι Β6η6 ἱπ ᾿δ0 οταϊίοι 8 ἐπ: ἬΙ 

1 

ΒΌΡτΔ δ. ν, κοιμαάομαν. ΝοΟΠΠΏ11 διαταῦμε, ΤΟΧΧ Ὁπ 1ε6|556 
Ἰοοο ἦ5. - ἬἜῃ, ἑωγδα,, πιμίείεμάο. Ἰγδπ. ΧΙ, αι. τέο. Ὁ 
Ὀλίο. - Ὅν.) ἀτογοίέμα, Ἐπ. ΧΧΧΥΤΙ, το. υϑὶ συναγωγὴ 4547" 
οἰέμπι ποῖδῖ, τυ φυοᾳῦο ἴγϑῃϑίις Κἰραίμε Ἰπιοιρτέδι “ 
ΜΘ, οοπρεηέεδ. ϑ'γηππι, απ, {Π|, 7. υδί ἔδπιϑὰ Ργὸ συνᾶ" 
γωγῆς ξοτῖα5856 δοτίβεπάππι συνταγῆς, οοπαϊοξἑοπὶο 8. οοπιϑεϊμέιος 
πιἷδ) 001]. ΤΥ͂, 25. ὈΔῚ συνταγῆς ρτο δαάξῃι νοῦ ροϑυΐϊ, 15, 
418 οἔΐδηι “π Ῥοβίθιϊοσε ]οῸῸ συναγωγῆς Ἰεροτο τη 31: 

Ἐξάδτα Ἰεσιϊοηἷς ἀἰνεγδῖτδβ Ἰοοαπὶ ἀθοαιθ δαρέξ αρυὰ δΎπΗπ. 
Ῥ᾿ΤΧΧΙΥ, 5. δὲ ἐπ Οκίυπα ΡῬΡ. ΟὟ Ὑ, 11. Ρ. 555. “πὴ 
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παοΐδο ὕτο συναγωγὴν (τὶ δυέξαν συνταγὴν, 4086 6δὲ ἰρ88 γεοχδὶο 
Αφυϊίας. Οσυξ, ωϑδοδίεπι δὰ Ῥ6. ΤΙ ΧΧΙΠο, 4, Οδεϊογιπι ἐῃ 
οαιπῖθ 8 818 1οο18 συναγωχαὶ ἰοοα ϑαοσγὶξ οοπνϑοηεέδιια αἰδοίέπαίᾷ 
δρηιβοδηῖ, - ἩΡΔῸ, οἤογδ. Ἰετεα. ΧΧΧΙ͂, ἅ. 15.. 08] συνα- 
γωγὴ οοϑέμε 8. ὁἤογιπε δα ἐέαπέϊωπι ἀοῖάϊ. - ΣῚΡ. ὀχϑρδοέαέϊο, 
ἡ οοημαπέδα, Τίαγ, ΧΙ, 50, - ΡῸ, ἐοοι8. Όδ6ῃ. 1, 9. σὺυν- 
αχγϑήτω τὸ ὕδωρ εἰς συναγωγὴν μίαν, δὶ ποὶ Ἰορθτῦπξ ΠΡΌ, 
ἡποά Ῥτορτῖθ ποῖδς οοζέδοίζογιοπι ἀφεαγεπε, 86 ἃ βϑδιπι 6Χο 
Ῥιδβδοτιηἶῖ. - Ἰϑὼω., λαδιέαομίμπι. απι. ΧΥ͂Ϊ, 24. δὲ 27.. 
40. οοὐά, Μοέπιεδ, «- 2, ἐΐδαπιση. Ῥ8. ΧΥ͂, ἅ. τὰς συναγω- 
γἷς αὐτῶνγ δὶ ῥἈτῸ 3 )9Ό3 Ἰοβόγαας ὩρεΌΝ, Ὑιάδ δυρτα δ. 

᾿ς Τὰ συνάγω. “- ΥΒ5 Ῥατῖ, ΝΙΡΒ, οοπργεραίμδ, ἴε5. ΤΥ], ὃ. - 
τ ἴδ), ἀΥΟΩΡΙΒΒ., ΘΟΏΨΥδθϑ8ι8 ἔδθοῖμα ἐξ «δογαέτ8. Ἰότοτα. ΨΊ, 11. 

εν, Εχοά. ΧΉ, 5. ΧΥ͂Τ, ι. .1, ὃν. ΤΥ͂, 15. οἐὲ ἴ101 βαθρίυβ. 
Αφι, Τἰοοα, 1οΡ. ΧΥ͂, 84, ϑγγιια ἴοτδ, ΧΧΧ, “0. “4γιι. 
Ἔρος, ΑἹ], 12. δὲ Ῥ8Ὲ, ΧΧΧΥΤΙ, “: Τυά. ΧΙΥ͂, 8. 46 ἐχαπιὶπϑ 
ἄριπι ἀϊοϊτ Σ. - ὙΠ, πγόφ. 1οβ. ΧΧ, ἅ. Ν. 1... - 9, ῥβορτε- 
ἐμ. ἴεν, Χ, 5, Νυπι. ΧΧΧΙΤΙ, κχ5. - ὮΨ, ἐσπιριρο. Ῥς, ΤΙΧΤ, 
4 ἰμοροταπὶ ὨῚ», σου ρβγοβαϊίίο, πτὶ ἀαοάυθ Κίσαέμα ἰγδΔῸ8- 
11 - ΣΡ, οπιρδ. φιέσα!. οοέέδεΐοπι δὲ οοπρτερ αἐώπι 68ὲ, 
Δ ὙΣ2, οοἐΐάφο; σομξτόβο, ϑγπιγὴ. 1θ8. ΤΟΥ͂, 153. συναγαγὴ, 
Φοη τμαῖί, - ὉΠ. σοι. ΧΧΥΗΙ, 5, ΧΧΧΨΡ, τι. ἔχοα. ΧΥῚ,᾿ 
ὅ. οἱ 4181 ϑαθρίιϑ. -- ὔπρ. Πρυὲ, ΧΧΧΙΤΠΕ, 4. - Ἢ, ρατῖδε, 
δἴ δἰο Ὠοί δ οτδΐβ, 1686. ΧΧΙΙ, 6. Ὑιάοδητατ ερ᾽886 5} ἃ ΠῚ. 
Υι46 δυρτα 8. γ.- συνάγω. - ΠΡ" ἔοθτα, πιαϊιιπί. ΑΜΒὰ. ν΄, 18. 
τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. Ιἰδροττηῖς 2 195,, 4υοᾶ. “Οαρρείδιρθ 
Ῥιδοίογε,᾿ - πο), δαδρεοέαζίο. ΖΑΟἘ. ἾΧ,, τ2. Ῥεάακοτυηῖ ἃ 
Ἣ, οὐπργόραγα, ϑῖταο, ἘΝ, 7. συναγωγὴ, Ρίαδε, λοπιένφα αἷθ 
Ρίεθθ : πϑαν Ορροπθμῖασ σοῖς μεγιστῶσι. ἔ ΐρ. εἶα οοπιρτορ αὐΐομϑ 
Ῥαμρόνοπι. “ “ΠΣ τ - 

ΣΥΝΑΓΩΤΓΗΝ ὝΔΑΤΟΣ, ερηρσνεραίϊο αῃμασ. “45 
ἪΣΒ, γὲρνὶ πεμγιδοῃὲσ, 1686. ΧΙ͂Χ, 6. ΧΧΧΥΠΙ,, 25... Ἢ 

ΣΥΝΑ ΔΕΈΑ͂ΦΟΣ, φιὶ Κγαίνεπι 4. ζγαένεβ. λαδεὲ, φιὰ 
αἰϊεγὶ ἰοοο "γιαἐγὶδ σεέ. Αἴφιε. 860. 6οαἰ. Ραμ. Ζιὲρο. Νααι. 111, 
20, 864 τοροπϑήδυαι δὶ ρόῖ σὺν αδελφοῖς. ΤυϑρίϊαΣ, δαΐαι ἴῃ 
ἰοχία ΒΟΌΣ, ἼλΠΜ ὮΝ. ᾿ς ΦΣ 

ΣΥΝΑ ιΔ422, οοποὶπο, οοπϑοπο, ορηδοη ων απ ἐδηὶ φ(ἴο. 
ἽΝ, σου. Ἦσδ. ΙΓ, ἃ. ὅπως συνάδωσιν, ἀυδε φεῖρα, εἴ 
ὡς συνάδοντες, 4886 βοαυππξὰξ, ϑππῖ ἀΐνοιϑθαα υουδίοισα, 
ἄυδ0 ἢ. 1. ψΙτίοβθ οοδϊιεσαπε, “Γαῦα πἰταπιααδ ᾿Ἰδοϊζοῃ θαι 
ἰδ ὀχρσαδαῖς.. Βαλγαἑέμδ ἴῃ Αρραν Οἱ, αὐ ἃ. "1, δάπιο- 
ἀπὶ οσδοῖα σϑηϊίςἶτ, δΌΓΒΔῺ Ῥτίπηδπν Ἰθοϊξοππδιιι ἔα 1886 συνᾶ- 

γοντὲς, τὲ ῬΓῸ ἫΝ Ἰεροτίηξ χη. Οδοξοζυγα,,᾿ ᾿αυδησθδην 
ἘΡΡΑΥ] ποαυΐξ, ἼΩΝ ἀυδηἀοσδ οαπθγ6 δὶβηϊῆοσδιο, ἴδιθπ 1ρ88 " 
γέ. ΟΕΧΧ πρὶ ἶὯ δἀινοάυσι ἱπορῖα 6586 υἱάδῖυσ, ᾿18ὶ 
ἐυπηδπῃ 8) συγᾷδειν τῇ καρδίᾳ ἢ: 1. ἐασέαγὶ δ ν 
νιν ἐπδες υ 

Ν 



δ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΩ ΄-- ΣΥΝΑΚΟΔΟΥΘΕΩ. 
“ΣΥΝΑΘΡΟΙ]Ἶ ΖΩ,, οοαοοόγμο, οοπρτοβο,. ἨΌΜ,) ἰάθη, 4, 

1 88ῃι. ΧΙΥ͂, 65. συνηήϑροιαεν. - γππ Ηἰρ. ἃ 7, ραγαίμν 
“ἐπι. Ὠευῖ. 1, άι. γιάριυς γ"} ο]ἑπι σοζέἑρεπαὲ δὲ οοασεγναπάὶ 
χοιϊϊοποαι ΒαΡυΐθ56, ἄπο 11 οἀὐνῥἑέαθ, ορεας, -- ὉΠ : ὈΠΡὴν 
Ἡ!ρΡὮ. δὲ Νίρῃ. Ἐχοά. ΧΧΧΥ͂, ). συνήϑροισε. Νται, ΧΧ, 2. 
Ἴορ. ΧΧΙΙ,. 12. ». Ὁ, πηιδέμ5.. Ιοζειι. ΧΧ, 1ο. συναϑροιζομᾧ 
νων. Ἰυδροτηΐϊ ὍΝ, ΔὉ Ἴδιε, οολέί σον, ὉοηΦΤοραγα. Ὑιὰο 
ἐδηιθῃ δυρχᾶ ΒῈ0Ὁ συνάγω 84 νοῦσδπι “Δ. - 9,859, ἅπορδὸ πιδ, Ὦ, 
1. οοηἥμα. Ατιοβ, ΤΥ͂, 8. -- 2 ΝίρΒ. ἃ νυν. Νυ. ΧΥ͂Ι, 11. 

.«- νὔν, σοπνεμῖο. [06]. ΠῚ, κι, - Υγδρι Ὑ3Ὀ: γ3}52,. Βαϊ, Ρίδ, 
δὲ Νίρβ. 1ὰὰ. ΧΙ, 4. 1 84. 111, 4..ὄ 2 ὅδπι. ΠῚ, 21. εἰ 
ΚΑῊ Τὰ Οοηϊ. ἩΠᾺΡ. δρυὰ πο. 1 ϑ8δπ.. ΧΧΙΤ, 1. - »ϑὰ, 
δοηγέπρο,, ῥονγγίπρο. Οἱ Γ' 1ο6. ΠῚ, 9. σύναϑροίσθητι. 
Τοτινδεαπῖ ἃ χη, δοοίανζξ, φοποοοῤαρδέ, οοηρνόρανί. Ὑἰὰθ 
ϑὲπιοπὶδ ἴνες. ἠσῦν. Ρ. ι5395. 

ΣΥΝ ΛΝ 2, οοπιργοῦο, ἀρργαῦο, φπμειο, αδεαηεΐον. 
5 Μδος. Υ͂, 21. οἱ δὲ παρόντες ὁμοῦ συναινέσακτες , οπιν68 Ρτδ6- 
δοῃῖεθ ἼὩῸ ΟΥΘ σοπιργοδαῥαηπὲ ᾿οο τορὶς ἀδοεοῖμ. 16. ΥἹ, 
41, συναινέσας δὲ αὐτοὺς βασιλεὺς, αἀππιΐὲ τοκ Θοτῶπι ῥτθοί- 
θυ5. 101ἅ. ΨΙ,..2. παραδεξάμενος καὶ συναινέσας. ΤἩοεγοῖ. συν. 
νεῖ, συνευδοκεῖ., συγκαταείϑεται.,. Ὦ. 6. συμφωνεῖ. Οὐοπξ. 
, μεεγοῖ. δ: συγκατάϑεσις, εἷ Δα Β.1. «(δεγεξ, Χαιορῆ. Ἐχρεά, 
ὙΠ,, γ, 19. δορᾶ. Οδα, Οοἷ, ν΄ ιτιδοά. Τηῃ ποιξουιο σπημσπὲ 
εἰΐᾶπι 8110] 6. αἰνέω Ἰερίτας δρῃᾶ Φμγέρέη, ἸΖεά, γ. 1τι87- 
ἡνεσ᾽ ἀνδρὶ πάντα, αἀπηιδλὶξ τηατίϊο ομπηΐᾶ. Ἐξλγπιοῖ. Ουαΐα» 
πῶπὶ διά, 46. συναινῶ, ἐκ τῆς σὺν προθέσεως καὶ τοῦ αἰνῶ, 
τὸ λέγω, ὃ σῃμαένει τὸ συλλαλῶν καὶ συμβουλεύω. Ἰάδαι 515, 
59. συνωωνῶν, συμφερόμενος, ἀκολουϑῶν. Ῥλιϊοκοηὶ Οἴοει. 
συναινώ, “αὐοεηέΐο, δοποεπέΐο.. . 

ΣΥΝΑΙΓΡΩ, τιπα. ἐοέδο, αμεγο. τὶν ΑὙ, γοϊέηφισηάο 
γνείζηφιο, 411. Ἑκοὰ. ΧΧΤΙΙ, 5. συναρεῖς, ᾿Ὁὶ γεὶ διΐο 5 
ΘΌΡΡΙογυπῆ Ρατεϊου]δπι περαπάΐ, νοὶ Ἰοο0 ΞῚν Ἰορονγαηξ ὙἼΣ. 

ΣΥΝΩΑΚΟΜΛΟΥΘΕ 42, εἰνα δεψιον. “τὰς δε ῬΙΒ, οοπι- 
Ῥίοο ροδὲ αἰδφιεοπι, "ἢ. 6, δϑῷμοῦ αἰΐχμοπι, Νύπω. ΧΧΧΊΙ, χ1. 
οὐ γὰρ συνηκολούϑησαν ὀπίσω μου, τοῦ δῖπι ρα δοοιέϊ δμπὲ 
Φοβῖ πιὰ, Ὑιὰξβ δὲ 2 Μδοο. 17,16. οὲ οοπξ. 1.πο, ΧΧΙΠῚ, 49. 
2 Νίδοο. 1,4. εἷς τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν ἐκέλευσεν ὃ προφῆ 
τῆς γ χρηματιᾷμον γενηθέντος, αὐτῷ συνακολουϑεῖν, φυοᾶ ταθεῖς 
ὩΒΘΟΛΙΣ Θὲ ἀχοᾶπὶ ἐυββδιῖξ ῥγορμοῖα, ἔδοϊο οτάσυϊο, τ88 
οὕ 1050 ἀεροτσῖατί. 114 νοΥθηπι δι ρ]οχ ἀκολουθεῖν αἰἰᾳυδηάο 
51:8 πἰβοδὶ ἕσια ἀερονέανἑ, διά τελὶ. Αδἰέαπῃν Κῦ. ΑἹ, ΧΙ], 
40. τὰ τε ἀλλα ἐφόδια εἴπετο τῷ “Ξέρξῃ πολυτελείας καὶ ἀλαζονείας 
πεπληρωμένα, καὶ οὖν καὶ ὕδωρ ἠκολαύϑεε τὸ ἕη τοῦ Χοάσπου, 
4υοά Μίογοάοέιε 110.. 1. ο. 88. ἴα Ἔπρτοβεὶς: ὕϑωρ ἀπὸ τοῦ 
«Χοασπέο ποϊαμοῦ ἅμα ἄγεται. Ἐξοάφιι δοηϑιι γευδι Θσουτζεῖο 
1 ὦος. Χ, 4, ραϊδπε ποηπ}}]} εἰ, Ὑιάο ζογξωπι δὰ Ὦ. Ἰ. 

.Β. 440. ΠΙϊδηὰο ἔαγοι δλιείο, αυἱὶ Δαύδῃι, ὁΧ Ῥοῖχα ροιουῦδδᾶ 



ΣΥΝΑΛΔΑΛΑΓΜΑ -τ ΣΥΝΑΑΛΑΙΜΑ. δι 

δ Δἴ6π|, οὔτ Οππ68 Ὦγάτιαβ 1118 ἱπὶ ]θνετίπε 1678 6] 186, 
115 δὰ Ἰοριαπι ἔδιηριϑ φῬοῖΐυπι ρυϑεβυἶδ86 οϑῖδιον Γ1Ρ, 1. ἐδ 
Κα Αϊοοὲα ρ. 635. ϑοὰ νᾶ, 408ε σοπίτα δοητοηῖδπι 1118 πὶ 
ποιοῖ "οίδες ᾿, ο. .᾿ ἊΝ 

ΣΥΝΑΖΔΑ΄ ΔΑΓΙΜΑ, οοπέμποία νοοζογαἐο. ἘΝΔΩ ἘΡᾺν 
ἐοπέίγις ῥγὲποίρεπι. Το. ΧΧΧΙΧ, 425. ἴη Εα, “423|ἃΔ. νἱκῖοβθ 
Ἰριυν συνάλαγμα. Ὑὶᾶε βιρτα 5. ν. ἀλάλαγμα. - 

ΣΥΝΔΜΑΓΕΙΏ, οοπσοίθο, μπᾶ ἀοῖεο. δὲν, ΧΧΧΥΤΙ, 16. 
συναλγήσεν σοι. ͵ ᾿ 

ΣΥΝ4.ΔΠ ΖΟΜΙ͂ΑΙ, Θοηπνεδοον. ὩΣ, φϑδσον, Αἱ]. Ῥεὰ 
ΟΧΙ,, 4. μὴ συναλισϑῶ ἐν ταῖς τερπνότησιν αὐτῶν, Ὧ6 εἰπα 
ψεβοαν ἀο]1οὐ9 ΠΌΤ. Ἐπ Οοπιπισπέαγίο Ογρογιὲδ Ὑ. 11]. 
ὕμπαε ῬΡ. ΟΟ. ν. γϑὅο. Ἰερίτως συναυλισθῶ, δοπιπιογαδοῦ, 
Ἑλάδαι ἸεοιϊοΙἷ8 ἀϊγοτδὶιδ8 χορουξτος 4 οη 86 ἔῃ «“οἐἐ ΑΡΡ. 
ἐδ. 1, ν, 4. δὶ νἱάθ ποϊδῖα ἃ πιὸ ἴῃ ὥοκέοο Ν. 7. 6, ν. συνὰ- 
λίζω. Οἴοϑδαε: συναλίξεται, σοπρεοοξέμῦ, 8δῖο δῃῖπὶ ῬΓΟ 60Π-ὶ 
ρει" τοοῖο Ἰαρῖς «Δδογεὶ δὰ “οἐ. 1. 1. Ρ. 217. Ὑιῖάφ ΕἸ. 
γοίας δὰ Οἴο55αγ. Ον. ἐπ Ν. Τ' ν. 61. οἐ ϑωξοογὲ 7ἦε5. Ἐδοῖδο.' 
1.1. 0». χτἱοῦ. ' 

ΣΥΝ“ .4:.ΧΛΔΑΤῊΝ, οΘοπέμποξέο, σοπεπειὲθ, δοπρειϑαξῖο. 
ὈΡΙ ῬΙγ, ἃ Ἴ,), ἀπιογθα. “414. 860. 6, δοουπάδηι ΕΖΘΟΒ. 
ΧΥ͂Ι, δ. συναλλαγῆς, ἰ. 6. ἰαπκία Αϊδροπγηιῖπι: ὁροπϑαξδιενι δέ 
ἐεπιρονὶς πμερέξαγιαπι. ϑμἑάαο: συναλλαγαῖς» κοινωνίαι» φελίαις: 

Συιφοχλῆς (Οδαὶρ. Τγν. ν. 35.} “Ἔν τὸ ϑαιμόνων συναλλαγαῖς- 
τουτέστι, πρὸς τὸ θεῖον κοινωνίαις καὶ ὁμιλίαις, ὥστε στοχαξζε- 
σϑαι τῆς τῶν ϑεῶν διανοίας. Αρυὰ “δογολέιπι συνάλλαγμα 6Χ- 
Ῥοπίξαν χαμικὸν συμβόλαιον. - “κ153, 4ποά 6βὲ Ἰαρἰἀϊ6 νεὶ. 
δριαιὰς δραοΐεβ. ἱποοσῖα, ψΌ]ρο. οαγδυποιμῖμδ. «(4ι. Ἐ 5608. 
ΧΧΥ͂ΠΙ, 16. συναλλαγή σου (ϑοτῖθε ἐν συναλλαγῆ σου), οθπιπεις 

ἰαὐϊο ἐμα, Οὐπὶ Ρ]δῶθ ποῦ ἀρρᾶτεδῖ, αυοποάο δαθο σεῖρα 

οὐαὶ ἰοχῖ Βοῦσ. εομοϊατὲ ροββίπε, ϑπιθσθ π8]16ην}) νοτθἃ 

ἰιαθὸ δἴθθιο ἰοὺ ροδὲϊα 6886 80 ρϑυϊίμοιθ Ῥοϊϊυβ δὰ ΠῚ Ὁ, 

περοέἑαέγέας μα, ἰαϊτῖο Βαΐαβ σοπιτηδῖῖ8. Ἐπ βεπίθμία 727- 

εἰαοϊὶς ϑωρρἔσην, Ρ. 1656. Σἴὰ τοδαϊαΐξ, δὸ δἱ Ἵ 65δεῖ δι ἔχοι, 

εἴ ἢΣ ποϑῃ, ϑεουπάση Κγεγεδίρέμπι (χω. ἀθ σοῖο ἮΞῈ 
οὐρανῖς, - "Δ, μογπιμέαίδο. ϑΎπιπι. 860. ΤΔΙΡ. ΟΟά- 

108. Ηοΐπι. ῬΛΘΊΒ. ΤΥ, 7. ; 
ΣΥΝΑ͂ ΛΛΑΓΜΜΑ͂, Ῥτορτῖο ἐα, φυοαῖ ρογπιιέα ἐξογια. θά 97 

δεέμν, οοπέγἀοέμο, οοπυπονοέμι, ἃ' συναλλάττω, Ραοίδοο ῦ ομἐπε 
αἰψμο. ΤΟ.» ἐμριπι, 68. ΕΥ͂ΤΙΕ, 6. [τὰ Μὲέοϊέεδ' οὰπὶ Ζγοπν- 

πιο δο οτιεζαμοοηῖο., Οτοίξωκ ἰπτε]]ερῖϊ σόπένασέιιδ. δαϊ 6 Χ- 

Ἰοτῖὸβ νἱ δοὺξ ποῖα, απ ἔϑϑηθῦτοβν ΡῸΣ 4008 ΟΡΡΥΪπι δ ητΩτ 

Ῥᾶαρετοβ, ϑοὰ δὶ οπιμεβ δἀιιοάτπι διγϑέιαῖ, Ἀθξοσθο δ 

Ῥοΐηβ εβἰ τὸ2χα ριδθοὰ ἀὰ δηϊδοθᾶδιιδ "11, σαυοὰ ποῖδϊ 
οὐπιρ ἑοαέέογυοπι αἰὐὐοἐνἐοέἐθοίπιαπι, ἃ τα. ἼΔΗ, ἐξρανές. τι Ἡθαα» 
ῬΡίοτιωα ἘΔ, Βαλνάδέαπα ξαϊδο, δκαυιάππι συλλαγμάτων. Οοπξ, 

͵ 

1 Νδοο. ΧΉΠ, 42. ᾿ " 



.ι  ΔΣΥΝΑΜΔΜΟΙΔΩ -- ΣΥΝΑΝΑΦΕΙΡΩ 

ΣΥΝΑΜΟΙΑ', σοοπέωπαο. μιϑ ομαϊὰ. αι. Τί, 45, 
συνηλοέησε 860. οοἂ. (λέ. 

ΣΥΝΗΑΝΑΒΑΙ ΝῺ, πὰ αδοομαῖο, δἐημεΐ ργοϑοΐβο0γ. 
πὮΣ, αἀδοοπάο. Οθα. ἴ,, 9. 14. Εκοά. ΧΙῚ, 58. ΧΧΙΨΥ, 2. οἱ 
Δρὶ, δ Εδάτ. Υ͂, 4, εἰ ὅπη, 27. ΒΘθτ, ΠῺῸ δο6. ὩΡ Ἐβάγ, 
Ὕ, 2. λέοχοπὲ Οἰοδδ. συναναβαένω, οοπεοφηάο. 

ἜΣΥΝΑΝ 1848. ΖΦ, οἰπιμὲ αδοεπαστο ζαοίο. Ἰοῦ τ ΗΙΡΒ; 
δΔὸ πὸν. 256, Ὅθη. ἴ,, 55. συναναβιβάσατε. . , 

ΣΥΝΑΝΑ ΧΕΙΜΑ͂1, ὑπα αἰἰδοιπιδο ομὸπε αὐξὲθ ἐπ σριεΐο. 
ὅ ΜαςοΟ.ΎΥ͂, 30. οἱ δὲ συνανακεέμενοε συγγενεῖς. 

ΣΥΝΗΝΑΔΜΑΜΒΑ ΝΩ, σοπιργελεπάο. ὈπΙΣΠΘ Ῥατῖ. 
Ἡΐρ. ἃ πρὸ. “ἴφμ. Ἑπκοὰ, ἸΧ, 24. συναναλαμβανόμενον, 
ἐοπργἤσηϑιπι. 

ΣΥΝΗΑΝΑΜΙΙΓΝΥΖΙ͂Ζ]Ι, οοπιπιέϑοδον.,, ΘΟΠΔΠΟΓΟΥ πὶ ̓α- 
δεο. δ ληΠ ἩΜΉρ. Ηοδ. ΥἼ1, 8. ᾿Εφραΐμ κοῖς λαοῖς αὐτοῦ 
συνανεμίγνυτο, ἘΡΡΒτδίηι σοπιπιΐϊδοοδαΐμ ρΡΟΡῸ 5 δ δ. 

ΣΥΝΑΝΑΓΉΔΞΙΣ.. σοπιπιΐχεέῖο. ὈΝΎΣΓΙΏΣ, , φοπϑοσίαίϊο. 
δε, ΧΙ, η5. 

ΣΥΝΑΝΑΠΑΎΟΜΑΙ, πα γεϑοιδο. Ὑ5Ὰλ, ομδο. 168. 
ΧΙ, 6. πάρδαλες συναναπαύσεται ἐρίφῳ, Ῥατὰτπδ τὰ τεουθᾶ» 
δε οὕπὶ Βοδάο, 

ΣΥΝΑΝΑΠΛΕῈ ΚΩΏ, εἰπεῖ ἐπιρλὲσο, σοπιρίέοο. ἈΌΝὉ3 
Ῥαγέ. Νέρλ. ἔοεπι. δ οὖ, σχωδαδωπάα. Αἴφι. Ἰον. ΧΧΧΙΣ, 
λθ. συναναπλέχει. Μιάεοῖαν ἴορίδε6 ΔῸΝ95, Δ ξὺν, οσομίέα. 
ΨΜέέ, αδεοοπαϊίαϊέ. Οὐδθ ἐπίων Θοταρ] δῖα, εα δυδοου ἀηΙΏΓ. 

ΣΥΝΑΝΩΑΣΤΡΕ' δ, πὰ σοπνογίο, ὅδ ἐπνογίο, 605» 

Ἑογμθο. ἸΏ ΔΏΕ Ῥ]ατ. ἱμρέαξίοπεα, ἃ ὮΌΕ, δια. «λχϑ, ἐογοΐξ, 

δοηέογεϊέ, ἑπέογεέέ, (1, ποϊδιϊοπθδ δυΐθαι οὐπὶ σοηπῖογδίοπῖθυϑ 
, φὲ ἱπνεγειουῖθυδ σομπίαποῖδδ ε866, αυ͵θ ᾿ρποταὶ 7) «604. Οεῃ. 
ΧΧΧ, 8. συνανέστρεψέν μὲ ὃ θεὸς καὶ συνανεστράφην, ἅπᾶ 601. 
νεγιξ ο ΌουΣ, εἴ οὁοηνοτδμα δι. Οοπξ, 2) γωφέμπι ἰὼ Τ γαβηι 
Κεἰ. 744. .6 Ὁ. ν. 49. 

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕ ΦΟΙΜΑ7, ππαὰ οοπνεγίον 46 ἐπρδγίοτ, ᾿ 
ἴς. δοτεν ΟΡ 807 σιεπε αἰΐχμο δὲ σοηφγεάϊίον. ἤ ΏΒ) ΝΊΡΕ, ἐωοέαέμδ 
διέ. “4. εἴ 1,ὉΧΧ Οεη. ΧΧΧ, 8. Ὑιάθ 59. συναγαστρέφω. 

. Δάάο Βαγυοῦ. 11, “5. 81:-. ΧΙ.1, 8. συνανασερεφοόμενα παρο!» 
κέαις ἀσεβῶν, φαΐ σεγϑαπέμν ἴὰ νἱολη 118 ἐπηρ] τα πὶ. 

ΣΥΝΑΝΑΣΊΡΟΦΗΝ εοπνεγϑδαξίο, οοπεμσέμαϊνο, φιοίντ 
ΐαπα, μα αἰϊομὲ οὐπὶ αἰέᾳμο ἐπέογοοαξέ, ϑαρ. ὙΠ|, κ7. 9 
Νίδοο. 11, 31. 533. ᾿ 

ΣΥΝΑΝΑΗΦΕῬΩ, δεἰπιμΐ ἀδρογίο, ἴἴ. δἰπιὶ γ6ὶ οι 
οὔεγο. τῦϑη Ηρ. σεοεπάονο ζαοῖο, Οϑη. 1,, 25. συνανοίσετϑ 
τὰ ὀστᾶ μου ἐντεῦϑεν μεθ ὑμῶν, εἰπεῖ ἀδρογεωρι(ἐα ἴῃ ἂς ο588 
δὰ νοδίδου. ͵ὰς οἱ Εχοά, ΧΠῚ, 10. 4). 2 ὅδ. ΥἹ, ιν. 
συνετέλεσε Ζαυΐδ συναναφέρων τας ὁλοκαυτώσεις καὶ τὰς εἰρηνι" 
κἀς, ΔΡδοϊνεραι ᾿δνίὰ οὔδννθ οπιτιῖα Βοϊοςαυδβῖδ δὲ ρδοϊβεᾶ. 
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ΣΥΝΑΝΑΗΦΥΡΟΛΙ͂Δ), σοπιπιΐδορον, ΛΒ» ϑόραγο. «ἕϊ, 
Ηο. ἸΥ͂, 15. συνανεφύροντο. Ὑὶδε βυρτα 5. ν. συμφύρω. ὶὰο 
εἰ Ἐσοοῖ, ΧΧΙΙ, 6. ὉΔῚ Ῥγο συνανεφύροντο αἸϊῖαΣ ἴῃ τοχῖα 
μιεῦς. Ἰερίττ, : ᾿ 

ΣΥΝΑΝΤΑ 42, οσοιγτο, οὗδνίϊοι. Μ|3, σεηΐο. ἴον. ΧΧΧ, 
406. -- 35 ΗΙΡΒ, ἃ 13, ἱπέοίερενα ἔαοίο. ἴ)δι. Χ, τά. ἦλϑον 
συναντῆσαέ αὲν ὅσα ἀπαντήσει λαῷ: Ἀδὶ ἄμθ1ο οἂτοϑὶ ῥτὸ συναν- 
τῆσαν τΟροῃμεπἀμπι 6456 συνεέκεῖσαιι - Π1 ΗΠΡΒ. ἃ 5») «ἴοσδο. 
σε ΧΕΥ͂Ι, χϑ. ἀννανεῆσαι αὐτῷ καϑ᾽ ἡρώων πόλιν Σ ἘΝῚ ῥτοὸ 
ὈΜΜ νἱἀοπίαν 16ρ1486 ὨἽ Ἴ) μὲ οσοιγγθγσὲ σὲ, Οομξ, 80λ}α;- 
ζεηδεγρίξ Ῥ΄ΟΙ. ἐδ 7οοαρλὲ δὲ ψογα. “θα. οοηδοϑιε Ὁ. 27. δῸ 
Μιολαεῖξε Βιδὶ, ΟΥν. ἸΧ, γχοδ. - λυ ΗἿΡΒ. ἃ λωϑ, ἀδϑθζμον, 
ον. ΧΧΥΤΙ, 2ο. ΧΙ, 18, - ὑε οὺ, ἐς αάρογδο (ε ΘρϑηιἘ.). 
Νεβδην, ΧΙ, ὅγ. - ΜΧῸ, ἐπνοπῖο, οἴϊαπι σοποθμον, Ῥτον. 
ΧΥΠΙ, 21. δ] οὐ συναντᾷν ἀγαθοῖς 681, πον σοπδοφιὲ δοίην, 
- Ὑ223 ΝΙρΒ. σοηρτορον. ἴε6. ΧΧΧΙ͂ΥΨ, 15. - 15, ἀοσοιιγο, 
οδυίαπε νεπῖο. Οοι. ΧΧΧΙΙ, 1. Εχοά. Κ΄, 5. 2ο. ΧΧΤΙΙΙ, 4, 
οἱ 4101, Ἀυι, 11, 22. 8660. οοᾶἂ, Οχοπς - ὐλϑ, ἰάδια. Οεῃ. 
ΧΧΧΤΙ, 17. Εχοὰ, ΤΡ, ,)4. 27. 2 88πι. Π|, χ5. εἰ 411]. -- τὴ, 
φάρατο, αἰδίέδηρμο, Τλεοά, Ῥτον. ΧΥ͂ΙΪ, 12. συναντῆσαι. 1.6. 
δῖε 58. - 5 ΡΙΒ. 10}. 11],.12. ἱνατί δὲ συνήντησαν μον τὰ. 
χόνατα; αὔδτο δυΐδηι 26 διοθρογτ βοαθα ἴ66. ΧΧΙ͂,,ά. 
ἄρτοις συναντάτε τοῖς φεύγουσιν, ῬδΗΙΡῸδ οὖνέαπι τογιέα ἔυ- 
Ἰεμιῖθη,. γι46 εἰ Νόμοι. ΧΙΠ, 2. - ΜῺΡ, νοοος Ῥγου. Χ, 

18. ΧΙ], 24, Ὁἱιτορίᾳις Ἰοβξότιης πω. Αάδο Ρτον. ΧΧΈΕΥ͂, 
8. - πὴ. Νυω. ΧΧΙΠ, 16. Ὥφμι, ΧΧΙΙ, 6. ΧΧΧΙ, 29. εἴ 
ΑἸθὶ. « ΝΡ σοηϑῖσ. οὔνίαπι, ἐμ οσομγδειπι. Ἑποά, ὙΠ], γχ5.. 
1οε. ΧΙ, 20. συναντᾷν εἰς πόλεμον. Ῥτον. ΊΙ, ἴο. - "ΜΊΣ ὈΡἢν 
οὗνέαπι νϑπΐο, ἴε6. ΧΊΙ͂Ψ,,9. - ὈΝΔΘΠ σ6] δοουπάσπι ΟΒΘΙθΒ 
ῬΘΏν ἐογδίο 8. πιμπααδίο. Ῥτον. ΧΧ, 30. συναντῷ. [1 
᾿γδηβί]όσθηξ, αυ18 ἔγϊοδί 8. δὲ διιγι[10118 ποιξοποπι σοι τ΄ 
ξεσεῦδπξ ποῖ δὰ ρυτραπάυχῃ δὲ ρο]δπάπηι, ὁδὰ δὰ ᾿πουζεβῖος.. 
"8 δὲ Σωρεῖυβ νεμϑπιδηῖίαπι, ὧξ νου 7ασβαγὶ δὰ Ἐ. 1]. υἴδγι 
Ῥταεῖοτε Ἰερίτος ἀρυὰ 1ΧΧ 162. ὙΠ], 14. δ] συναντήσεσϑε 
Ἀ0}}} 4111 γοοὶ γεβδροηάθσθ ροίεβδὲ, αυδη ψΠῸῸ ἢ ΠΝ, δγὶἐ ὑπ 
βαποέμαγἑτεπε, αὧἱ ἄδεο Ἰορετίης ΠΏ". Ῥοῖρα. “φμέίαο καὶ 
συναντῶν ΝΗοδ. 11, 8, δἰπε ἀυλίο δὰ ᾿ΠΌΩΝῚ., δὲ ἀσγέ, Ῥδτ- 
εἰησαῖ, Τ)εάδυχίςξ βαμο νοσθιὰ ἃ Ὁ, 4υοἀ ραγέοηι ορροδέέαην 
ποῖδξ, ἃ ταῦ. οὐ, διδΌ. ορροδμίέ, ας δϑώποπίδ ει, ἀδῦγ- 
Ρ. 897. εἴ ΧΧ. Νοβθα. ΧΙ, 57. Τυάλιι. 1, 6. συνήντησαν 
πρὸς αὐὗτον, ᾿σοημπιαθυμηξ 86 οἐπι 60, ἃ. 4. ῃ βε4. συνῆλθον 
εἰς παράταξιν. ἃ Νίδαοο. ΧΙ, θά, συνήντησεν αὐτοῖς, δρδταβδ8υ8 
ἐδξ 608 ὨΒοβι τος, δυξς: ἰσσγυλτ ἐπ 608, 00]]. Τοπισν. 7). φ΄, 54. 

ΣΥΝΑ ΝΤΗΜΑΑ͂, οσοιιγδμθ, θοθγιέϊβ,) φοσλεΐδρηηδγ), Οἄ58129, 
ὧς. ἐπίογεωρέπε, φιοα αἰδοεμὲ ἀοοξαϊὲ, τ. ρίαρα. ῬριΒΌϊε, οὐἶς 
ἐδοέέοπεσ. 7πο. Ἀεὶ. ΧΙ], αι. συναντημάτων. υδῇ᾽ 6 τεϊτιῖ8 
Τηιῖ, φαρριοπάππι εχξ οἱ παρὼ τῶν συναντημάτων, 4ὸ ἐπ ἄμπα 
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“πηι οοποφησγπέ, δια συνάντημα ἴῃ δο οταϊξουΐδ δοτγῖθ δϑῖ 
σοπνεπῖμδ. ΑἸλὰ8 7πὲ|. Βαθοῖ συνταγμάτων. - ἼΒ59, ρέαρα. 
Ἑκοὰ, ΙΧ, 15. - ΠΡΌ. ἀσοίάενιΦ. ΟΟἘΒ6], ΠῚ, 14. συνάντημα ἕν, 
Ἰ.. 6. δηϊογρτοῖθ ζηίδγοηγπιο, ἐπέογέξβ., 8. ποῦ, φμᾶξ οπίπὶο 
διι5 οοπιπιηΐδ 98ὲ. 10. ν. 15. Π]Ι, 19. ΙΧ,.2. Υἱάδ ᾿ηῆγα 8. νυ. 
οὐνανεισμα. - 553, Ρίαρα. ι Ἀερ. ὟὟΤΠΙ, 3). - 

"ΣΥΝΑΝΊΎΔΙΝ, οοσοιγσεδ. ἩΜἋ»). ἰδοτα, 3 ἈδρΟ Ὗ, 26. 560. 
Κα. οἴ εἃ, (14. εἰς συναντὴν σοε. δὲ ἰπ 8}118 1} γΥ18 ]ΘρΊ ΚΟΥ: 
εἰς συνάντησιν. Αἠάο 1. Άορ. ΨΙΠ, τ6. 

ΣΥΝΑΓΝΤΗΣΙΣ, οοοιγδδ, αοοίαἶδηα. ΤΊ, ζαδοϊοιεῖιδ, 
56 οπδασ, αὐ Κμέρ. τἰτϑηβῖα δῖ. 2 858πι, 11, 25. γιάο βὺυ- 
ῬΓδἂ 8. ἡ. συναγοιγή. - Ἐ2225 Ρίωυτ, γαοίεδ. ἃ Ῥατ. ΧΙ͂Υ, 10. - 
Πρ. Αε Ηΐο βϑιρϑγ ουπὶ Ὁ σοπδίγυοίαπι τὸρογίτυν ὨΜῚΡ᾽» 
οὖνίαπι, Οεη, ΧΙ͂Ρ, 1γ. ἐξῆλϑε εἰς συνάντησιν ρτο ἀπήντησε. 
δϑίο εἐ ὅθ, ΧΥΠΙ, ,ω. ΧΙΧ, ι. οἵ δῖδὲ δδορίυς γῚ: 46 1αοοδὶ 
Ῥροίον. ο. ὃ, 9. Νίέοοα. Ἐναηρ. ο. 26. - ΠᾺΡ. «42. ὺ 881), Υ 
ΧΧ, 6. υδὶ ἀδς σαρι ζογέμέεο Θχαρ!]οαπυι οϑῖ. ; 

ΣΥΝΩΝΤΙΖ44Μ84᾽ ΝΟΖΜ.Α4). πα δωδίσοο, τα διιδέξο 
πιδο, αὐέωνο, αἰπίέϊον. 453 Νίρ. ἃ γ5, ἥἔγπιον, Ῥ5. ΟΧΧΧΥ͂Ι͵Π͵Ι, 
21. ἢ γὰρ χεέρ μου συναντιλήψεταε αὐτῷ, τοᾶῦυϑ 6.71 πιθᾶ 
απκεἑαδέξων 1}11. - πῳ3, 76γο. Ἐχοά. ΧΥΤΙ, 22, κουφιοῦσιν 
ἀπό σου, καὶ συναντειλήψονταΐ σον, Ομ εἰρὶ Ἰοναθαπε, εἰ αὐ 
ἑωναδεπέ τ6. Νυα. ΧΙ, 17. συναντιλήψονται μείαά σου τὴν 
ὁρμὴν τοῦ λαοῦ, πα διδέϊποδιε τθοῦτῃ ἱπιρεῖυπι Ῥορυΐὶ, - 

᾿ΆΏΕ2 ρἷυτ, ἐμοέξαέέοτιδο. ΑἹ. Οοι. ΧΧΧ,, 7. συναντελάβετό 
μοι ὦ Θεὸς, φωοραγγὲξ ταῖμὶ Τ)ευ8. ϑῖο δῦρο νογθυπι ἀδ 115᾽ 
Ἰορίτυτ, φαΐ 1114, ΄αοταπι νἱτο δ᾽ δο146 οποῦὶ ἔοσθμο γψεὶ τοῖ 
Ῥετγαρθηάδα ἐπηρᾶγεβ δυηῖ, δυσουτειηῖ. ΕΝ 810 δἴϊδιι ὑβθΓρδ» 
ἔων πο. Χ, 4ο. εἐ οι. ΥΠΙ|Ι, 26. ΖΤΑδορλγίαοέια δὰ ροκῖδ- 
χίοτειι Ἰοοῦπι συναντιλαμθάνεται τοἀάϊε ρὸν βοηϑεῖ, εἰ Οἷοεε. 
Οναδο. ἐπ Ν. Τ᾿ οἃ. Αἰδονγε ροτ συνεπισχύει, οἰ Κποραεμε αὐ» 
ὅωναέ ἰητεγρτοίατυγ. Οομῖεν Ζεκίοοπ Ν. 7. 5. Ὦ, ν. 

ΣΥΝΑ͂ ΝΤΙΣΜΑ͂, ΠᾺΡ» ασοξαΐδηδ,), δαϑ6 ζογεωξέωσ. 
“γι. ὁδεο. οοὔ. Χ, Ηοίπι. Τϑαι. ΧΧΊΤΙ, 10. ἐκ συνανείρματος. 
1 ερο συναντήματος. υ 

ΣΥΝΩΠΑ͂ ΓΏ, δἐπιμῖ αδάμοο. πρὸ, οαρίο. Ἐποᾶ. ΧΙΥ͂, 
6. Ῥοδυεσμηῖ σοηβοαπδπβ ρῥτῸ δηϊθοεδη6. - ΧΩ, δροίϊο. 
7.0. Ἐπχοᾷᾶ. 1Π1|, 22. συνεπάγετε. ἴπιταο συναπαγέτε, ΠΕ ν0- 
Ὀιδουπὶ σωΐέγέο, ἀϑροτῖαϊα ἔαουϊϊαῖοβ δοτυπι. ' 

ΣΥΝΩΠ4ΡΊ1,1᾽ ΖΩΏ, ρνγαδραγο, μεγῆβοΐο. γ.5. ὅϑγπιπι. Ῥδ. 
ΟΧΥΠΠ, γ3. συναπήρτισαν. 

ἘΣΥΝΑΠΕ' ῬΡΧΟΜΑ,7, πα αὖόο. ἢ», εο. ϑγπιπι. ΟΟΒεΪ: 
Ὑ, τά. ὃ συναπελεύσεται, Ὦ. 6. φιιοαϊ 6θοιεῆν αἰ εγθέ, 86. δκ Ὦδ0 
νἱῖα, υἱἱ ΚΤ μἐψαέωδ 7πὲ. ττατι δῖε, Θδη πὶ τοοῖθ αργ ϑδουῃῖ, 

ΣΥΝΑΠΟΘΝΠΕ ΣΚΩ, δοπιπιονίον. ϑίταο. ΧΙΧ, 9. συναπο» 
ϑανέτω σοι, ζᾷαο ἐδοιεπε οοπιπιογἑαξι, Ὦ. 6. γοξέπθ δα ααἷ 
γχπογόσπι. ΑἸδοΐράν, 11, ὅ. 
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ἘΣΥΝΑΤΠΙΟΚΖΈΕΤ' Ὡ, πα ἐποΐμαο νοὶ σαοζωαο. ἈΔΌ, οἱαάμαῖο, 
οοοϊμαϊο, ἑποϊμαο. τ ὅδ. Ἰ, 5. αἱ ργὸ συναπέκλισεν πῃ οοἂ, 
«4ἰεκ. Ἰερομϑάυπι εδῖ συναπέκλεισεν, '8ο τοϊϊαυΐϊ Πἰδτῖ Βαθϑοξ 
ἀπέκλεισεν" Ἰάδιιν να]εὶ ἀ6 ν. 6. υδὲ το]αυΐ συνέκλεισεν. Αἀὰϑ 
ϑολοῖ. Ζιγοορλνγ.. Αἶθχ. νυ. διι.. Ἂ 

ΣΥΝΑΠΟΧΡΥ ΠΤΩ, οἰπεῖ ἀδδοοπάο. ἘΡ. Ἰοτϑην. ν. 41. 
ΣΥΝΑΠΟ' .,ΜὙΥΗ͂Ϊ, οἐπιμέ ρεγαάο, οἰῖαπι ρεραῖο δἰ πυροῖς Ὁ 

ἔοτ. Ἦθιε, οοἰδέσο. Ῥδβ81πι. ΧΧΥ, 9. δὶ γῥ]ογίᾳ 6 δίδϊππηδ 
608 ἰερίδδο ἢ). Οετῖα τὰ ἰπάϊοδῖ Οαρροίδμα Ογὲξ: 8. Ρ. 522. 
δε διε ποῖδῖ αυοη6 ἀεΐϑγγα, ἐολίογο, δὲ δχ δᾶἀιυποῖο ρεγ- 
ἄεγο, ν. ο. Ηοβ. ΙΓ, 5. - ΌΡΌΝ οἰα]ὰ, ΤΒΡΔΆΒ.. οσοίάο. 
Ώκη. ΠῚ, 13. 860. οοἂ, ΟὐὲΦΘ. -- ηο. Νπι. ΧΧΙ, 46. - προς 
6οη. ΧΥΠΠ, 45. ΧΙΧ, 156. ευῖ. ΧΧΙΧ, 109. γ᾽ ιάο δὲ 8ὰρ 
Χ, δ. Ογαὲ. Μαπαδδ. μὴ συναπολέσης μὲ ταῖς ἁμαρτίαις μου, ΐ 
δ. Π6 Ρ»γὴογδμδ ρεγαδ πιὲ ΟὟ ρϑεοδῖδ πιθᾶ. 

ΣΥΝΑΠΟΣΤΕ Δ.,,, δβἐπειῖ αδίορὸ. τὰν, πιέέξο. Ἑ-κοᾶ," 
ΧΧΧΙΙΙ͂, 2. 12. Υ 4 εἰ 5 Επάτ. Υ͂, 2. “ 

ΣΥΝΑ' ΠΤΩ, σοπέωμπρον, οορμΐο, οοἰϊέρο, γϑοοηοίνιιο, 
»εγείηρο, ἴἴ, φοπιπεξέίογ ὧδ Ῥυοϑὶΐο, ρωρηπα σοπΡΥ ΩΝ οΥ. ὑΟΝ, 

οἰ ἀἔρο. τ Ἀ6ρ. ΧΧ, ιά4. τίς συνάψει πόλεμον; 418 ρῥτοο]τὰπὶ 
οοιατηϊτῖοι ἢ Ζ μὲς. φιΐδ ἐποέρέοέ ρῥγοοίἑαγὲ 9 ἴϊὰ οἱ Ολῤαϊααδιι. 
Οοηξ. δίπιοπέφ 1.εχ. σοῦ». 8. Ὦ. σ. Ρ. ἰθο. Οοπξ. Ζεγοσοί. 
ἮΡ. 1. ο. 18. - ἼΒΝ, ἀοοίηρο. Ἐχοὰ. ΧΧΊΧ, 5, - ᾿51, σα, 
λαόγεο. ἴ ϑϑια. ΧΙΥ͂, 22. συνάπτουσι καὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτῶν, 
αὐλαονεπὲ οἱ 1}}} 11118. 10, ΧΧΧΙ, 2. συνάπτουσι, σοπρνδαϊξέε»» 
ἐμν. 42 ϑαπι, ἵ, 6. συνῆψαν αὐτῷ, ζεγα αὐέΐρεγωπε {]}ὰπὶ. -- 
23 ΗἸΡΒ. ἃ ν|3, μεηἷΐγα ζαοῖο. Ἐχοά. ΧΧΨΙῚ, 11. - νῶἕπ 
ἨἩϊρὮ. ἃ δ, οἰγομπιθο. ἴεΒ. ΧΎ, 8. συνῆψε γὰρ κνἱ βοὴ τὸ 
ὅριον τῆς ἤωαβίτιδος, οἴαπιοτ ρογέξησὶξ ἀδηυ δὰ πιθ6 Νῖοα- 
Ῥη1415. Μηεέεολαοῖέσ ἴῃ ϑωρρέοπι. Ῥ. ιθ6η8. νοτγεῖς : δοηξέηδιδ δδέ 
ΣΦΡ ΟΠι|7|68 ἐεγηλέηοδ., 80 Ραῖδϊ, 608 σψουθυπι ϑγείδοα ποῖ οῃ 6 

-94., ουλαεοῖέ, ἀορορίδ86. - πΘΩὴ ΠΒΡ. οοὐέρο πιο. ΤΑφοα. 

1ε56. ΧΧΥ͂ ΠῚ, 20. ρὲ ρτο συναχϑῆναι 811}1} Ἰιδτὶ ΒαΒοηΐ συκα- 
φϑῆναι) δεη8ι δοἄθδη. - ἼΣΗ ΡΙΒ, οοπεοσίο. Ἑχοᾶ, ΧΧΥΙ, 6. 
συνάψεις τὰς αὐλαίας ἑτέραν τῇ ἑτέρᾳ, οοπίμπροθ Δ]αθα αἷἶϊθ-. 
Γυῃ δἰῖοιὶ. δέχ. Ογνεὲ Μι. Βγεπι, συνάψεις, συνδήσεις- 
γιάο εἰ Εχοά. ΧΧΧΥῚ, χι. 15. 15. ϑγηιπ. Ῥ8. ΧΟΙ͂ΙΙ, 20. 
εἰ ΟΧΥΙΗ͂, 65, - Ὠ5η, ἐμηοέμγα, ἙἘχοᾶ,. ΧΧΥῚ, 10. 
ΧΧΧΥ, 15. - ὨΩΠΕ, ἰάθη, Ἑκοᾶ. ΧΧΧΥ͂Ι, 15. - ἼΠ᾿ 
ὅγπιπι. ΟΡ. 1Π, 6. συναᾳϑείη. σοπίμηραέμν, - πλὰ, ααΐ- 
λαόγεο. “γε. Οοη. ΧΧΧΙ͂Χ, 584. - »λ2: ΜΔ, δ] οἵ ΗΒ. 
ἐαπρὸ, ἐαῆρογ786 ζαοὶο. ἴε8. , ὃ. οἱ συνάπτοντες οἰκίαν πρὸς 
οἰκίαν, 4υἱ οοπέμηρεξίθ ἀοταυτα δὰ ἀοπθη. Υὲάς οἱ 166. ΧΥ͂Ι, 
ὃ. εἰ Ζεοὶ. ΧΙΥ͂, 5. 8εο. Οοπιρὶ. - ΡΣ), αἀγηιαέμσα, ἸΝΘΏξια. 
ΠΙ, 19. - Ἠ15» ογἰΐπο. Αἱ. Τυὰ, ΧΧ, 20. συνῆψαν αὐτοῖς. 
80. πόλεμον νεὶ μάχην, πιαπιμη οτπν 1118 οοπεεγεδαπί. Τα 
Ἐμτγὲρίασε ΤΡΛοεηΐδε. ν. 1θὅ90. ξυνῆψαν, τρὶ ϑδολοί, συνῆψαν 



χδθ, ΣΙΝΑ ΠΤΩ τ ΣΥΝΑΡΧΙΑ 
᾿ . ; 

ἔγην. Ὑι46 δ᾽ δαγπδείωπι. Οοπέ, εἰ 1 Νίδοο. Γ᾿, 15. οὲ 
1...8ος Εἰδρο. αν. ρΡ. τοῦ. - 928, οσομγγο. ἴοα. ΧΥΠ, 10. 
συνάψουσιν ἐπὶ βορῥᾶν, Ρμεγέϊπρεπὲ δὰ Ἄοκεδιη,. Ὑι1άδ οὲ 106. 
ΧΙΧ, τι. 22. 1οβ. ΧΙΧ, αδ. συνάψει τῷ Καρμήλῳ γ. ρεγέίπροί 
αἢ Οδτηιεϊππι. ὙΊ᾽ά6 δὲ ν. 27. οὲ 54,. « 5} ΡΙΒ. ἀρρτορὶπο 
4μαγὸ Γαοῖο. Ἐ 560. ΧΧΧΥΗ, 17. - , ἐέὲρο. κι Ἄερ. ΧΥ͂Ι, 
20. τὰς συνάψεις αὐτοῦ, ἃς συνῆψεν, οοπορέγαξίογιθα δ᾽..8, 4088 
7εοἰξ. 2 Ἄε!. ΧΥ, τ5. 860. Οοπιρί. ΝδΒδ. ΕΥ̓, 6. συνήφϑη πᾶν 
τὸ τεῖχος ἕως τοὺ ἡμίσους αὐτοῦ, τδροποϊππαδαίμν τοῖυ8 πιῦτυ 
Ὡδαυ δὰ ἀἰπιϊἀΐδηι εἰι5 ρᾶτίεηι. “4. ὅγπιπι. ΤοΡ. ΧΧΧΥΠΙ, 
5... Κμσ. πῶπὸ φιξα σοπέμηρετα ναἰοδία 9 81... ΧΧΧΨΥ͂, 16. 
δέησις αὐτοῦ ἕως τῶν νεφελῶν συναψεν, φτθοαῖίο οἰ 5 ὑδ406 δὲ 
ποδε5 μοτίϊησεί. κι Μίδου. ΨΙΙ, 45. συνῆψαν αἱ παρεμβολαὶ εἰς 
πόλεμον, ἐκθτοϊϊιϑ ρᾳρμῃδ σοπστοαϊεδαπέμγ. ᾿ 

᾿ΣΥΝΑ ΠΊ4. ΠΟ. ΆΖΣΖΙΟΝ, οοπιπιἑέέο ργοεέζμπε,, πιάπιω 
ΟΠ δόΤΟ, Ρερπα οοπρτϑφαϊον. ὩΛΏΣ ἩῺΡ. πιΐδοδο πιθ. Ὦϑοαῖϊ. 
1, 4. μὴ συνάψητε πρὸς αὐτοὺς πόλεμον, πὸ πιαπι8 ομπὶ ἐἰδὲθ 
σοπϑογαξία, θαι, Τί, τά. μὴ συνάψητε αὐτοῖς εἰς πόλεμον, Ἀ6 
γπαπῖδ οὐτὰ 1}}185 οοηδεγαέξα, Οουξ, Χ Νίδοο. Ι], 45. -- ΠΩ 
ΠΟ, πρίϑοδο σι δοίίο. Ὅροι, ΤΠ, 9. 24. οἱ οοπξ, ι Νίδοο. 
Μ,γ7)γ..0.21. Ὅδῃ. ΧΙ, 26. δ βασιλεὺς τοῦ νότου συνάψει πολέ" 
μὸν, τὸς δοδιίεὶ δοπιπιξέέεξ ργὸσέέμσα. Οοπξ, 1 ἸΝῖαςο. Χ, 49. 

ΟΧΗ͂Ι, 14. 5. Μδοο. ΙΧ, 15. ἐγένετο ὃ πόλεμος συνημμένος, 
Ῥγοϑέξιπι ουπεπτιϊἐοδαΐμγ, αὶ ΝΙδοο. ΤΧ, 5. ᾿ 

ΣΥΝΑΡΙΘΜΕ, σοππῶπιθγο. ὈΌω). ϑωρρωίο. Ἐχοΐ. 
ΧΙΙ, τῴ. δέγαδο ΧΙΤ. ». ὃι.,. Ὁ). δολοῖ. «εἰδίορῇ. Κζεδρ.ν. τάο!. 

ΣΥΝΗ͂ΡΠΑΓΗ,, δἰπιμδαπδα αδγαρέϊο, αἱγορέϊο, ἱπναεῖο, 
γαρέπα. Κ»λὴ, ἡμιθέι8. ὅγπιπι. Ῥε. ΧΧΧΙ͂Υ, 20. περὶ συναρβπα- 
γῆ. Τιορῖς 92, 6δἴ Βυΐῖο γοοὶ ἐτῖθοΐξ εἰρη βοδίϊοι θαι ἐγαθ δθι 
ἱπέσνίέδ, ἡπᾶπὶ ἰρϑῖ δἰΐδηι δι θοοταωῖ ΕΙΧΧ (ἐπ᾽ ὁργῆ) 
εἰ δυοῖον 24. Ομΐπέ., αἰ μαροῖ ἐπὶ συντελείᾳ, δὲ ἀπδπη) οἸἶμι 
γαῖα Βαθωΐ856 6 ν ΓΙ ΟΏΣι8 ρΥΔΦΟΙΒ Δρρᾶτοῖ. 

ΣΥΝΑΡΠΑΖΩ,, οοντὶρὶο, αδνίρέο, ταρῖο, ἀγγὶρῖο. πρὸ, 
. “- 3.»ϑβ Α - ϑ. » 

οαρίο. Ῥτον. ΟΊ, 256. μηδὲ συναρπασϑῆς ἀπο τῶν αὐτῆς βλεφα- 
ρων, τὸ γαρίαγὶδ οἷ. ῬΔ]ρεῦτι8. ΝΟΩ τ08]16 : πδπὶ οἰΐδηι 5[π|- 
Ῥ]εχ ἀρπαάζειν ἀ6 πιογεέγιοα δὲαπαϊ εἰὶ8 διρὲσ ρεϊἰξοίοηιέα ρῥγαθέετ- 
Θεέ ἃ Ἱπεοργαδέο Ολαν. ο. Δ8. δαβιβθίτυμι 68ὲ., πὶ οὔδοῖ- 
νανῖς δὰ ἢ, 1. ]αεσργδ. ἃ Μδοο. 1Π]1, 27. πολλῷ σκότει περοχυ- 

᾿ ϑέντα συναρπάσαντες, πιιϊῖα οα]ρίαθ οἰτουπιξαδιπι 86 
οοττερίυπι 6 ργαδθοηπίϊ ρογίομΐο ἐξδαναγμπέ. ἃ Νῖαςς. ἸΥ͂, άιϊ. 
συναρπάσαντες οἱ μὲν πέτρους, οἱ δὲ ξύλων πάχη » 4111 φυτάδαι 
Ἰαρίἀεβ, 8}}} Ἰρπα ἄθηδα αγγιίρέθγιέδ8. 

᾿ς ἈΣΥΝΑ͂ΡΧΙ Α, ρνὶποίραξιμδ, ἱπιρογίωπι, “ἀὲέ. θεέ. 
ΧΊΙΙΠ, ὅ. πρὸς τὸ μὴ κατατείνεσϑαι τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν κατευθυνομέ- 
γὴν ἀμέμπτως συναρχίαν, Ὦ. 6. ὯΘ οὔτ᾽ ποτα Ροδβίμιμϑβ ἐπιρθγίμπε 
τ οοπϑιϊτυϊθηι, υἱ οπμπΐ ΟΌ]Ρᾶ δὲ 4 οταΐα οαγϑαᾶῖ, 00]]. ν΄. ά, 
ϑεά εογίεβ οχαϊϊομδ ἀοςοῖ, συναρχίαν δὲ ποπ οἰπιρ  οἱῖος 

ΡῚ 
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 ΣΤΝΑΣΠΙΖΩ -- ΣΥΝΔΕΣΜῸΟΣ ἐδν. 

ϑηρενγέζεν ἀριδναει Β6ἀ ΣηεροΥ νη, φυρὰ ῬΊατοβ Ὡδιζομ68 Θ0πι» 
Ρἰεοΐδιας δὲ οοπείμεδι. ἀρυᾶ δοτίρι. ΟΟ., πιαπῖηιθ "Ῥοϊγδέμπι, 
συναρχία Ῥϑτίϊηι οοπρεγιίιεδ πιαρέφεγαξιρεη . βαδεῖϊην ἐρϑι1)8 
πιαρσὶδέγαξιηι ποῖαι. Οομῇ, δολινοὶς ἀ αοεδφογὶ Οἰοδεαγέωπι ΤΡοἐγδε 
5. Β. ν΄. Φλέϊοχϑη. Οἶοβδ. συναρχία, οοὐέερέμπι. 

ΣΥΝΑ͂ΣΠΙ ΖΩ, οομδογἐα οἰγροὶδ ρωρηο, δἰπιμῖ αἸἐπιΐοο, 
ὅμοιο. ὅ Νῖίδοο. 111, 10. πίστεις ἐδίδουν συνασπιεῖν, δάοχὰ 
δαῦατξ δὰ ὡμοοιγγοηάμπι, Ἡδεγοῖ. συνασπιεῖν συνασπίζει, 
συμμαχεῖ. 

, ΣΥΝΑΥΔ1' ΖΟΜΑ., οολαδζέο, ΟΕ δΟΥ͂, ΜΔ, ναηΐο. ὦ 
Ῥτγον. ΧΧΙΙ, 24. οἰλῳ ὀργίλῳ μὴ συναυλίζου, τιὁὸ πν]ζαπι σοῖς 
86118 σι ἘΕΠΙ͂ϑΝ ἀΥΤ ΤᾺ 1}}. 

ΣΥΝΑΥΞΑ ΝΩ, αάαμροο. 3 Νίδοο. ΤΥ̓͂͵,4. συναύξοντα τὴν 
κακίαν, δυρεῃίδηι πιδ]ϊτίαπι, Δ. ε. φυΐ ϑἐχησΏθια ἰηδιρασοῖ, 
εἰυδαιιθ πιδ)ἐτἰαπὶ δάδπο δοιοζοξ, ,Αἀ66 4 Μίδοο. ΧΠΗ͂Ι, 16. 

ΣΥΝΑΦΕΊΑ, οοπἑμμοέδο. ᾿λλΓι, ἑνποία. ϑγπιστ. Ῥε. 
ΟΧΧΙ, 5. Ἴ}ὲὶ νἱά. ΤΠ οδορν τὲ ϑολοϊα. Αἀᾷο ΑἽγεέασιεπι Ὁ. ὃ. 
4». 48, - πρηθω, ἀρρϑέλέμδ. Αἴφι. δγπιπι, Οεα. ΠΙ, 16. συνά- 
φέια. δῖο δπΐπ ἐσ Οὐά. Οοἱεοὐξπ. ῬΡτο συμμαχία νη. Ἰορὶς 
ἈΠοπὲξαιμοοπὲμα. Ἡδογοῖ. συνάφεια ᾿ σύζευξις, ἕνωσις. [δὰ 265. 
νι ὲ 2,28. Βγεπι. δχρουϊϊον συζυγία, ἕνωσις. 

ἘΣΥΝΩΦΙ'ΣΤΗΜ]) οὶ ΣΥΝΑΦΙ͂ ΣΤΑ͂ΑΙ, εἰπε οἷ “(- 
οἷο, τῦλα “εεοΐδοο, δι: 8η} δἰ ΠΥΡΊ οΣΐοσ αἰ δοῖο, ἀδδοΐδοο, αροδέαέα 
δο. Τοῦ. 1, 5. αἱ συναποστᾶσαι , 4υ86. οἰπι] ἀοξδοοταμι ἃ ὕΘ7Ὸ 
Ποῖ οὐ. ὅϑγγμφ ἢ. 1. ργδεροβιεομθηι σὺν ποι Θαργαδδὶῖ, 
Ῥσαθῖοσ ἢ. 1. οσουχτὶ ἴῃ 2) ἑοάογο δίομἑ, »ν. 6906. εἀ. Πλοάοπι. 

ΣΥΝΑ͂ΨΙΣ, σονὲμροέξο, «οορωέαέϊο, ὁοπϑρίγαἴδο. ὝΣ, 
οοηρίγαίίο, χ Ἀδρ. ΧΥῚ, 20. τὰς συνάψεις, ἃς συνῆψεν. 

ΣΥΝΔΑΚΧΝΩ, Σδπεηι δῶσε » σοπηρμηρο. ΤΙΤῸΡ. ΧΙ, 12. 
ες δὲ συνεδήχϑησαν », Ὦϊ δυΐδηι δοπιρμγοεὶ δι, 5801], δεὰὶν 
Ὡθνὶ συνδάκνειν 68} ἷ. 4. δἴπιρ]εα δάκνειν ν. 8. οἴ, τξ 1Δῖ. πιο;- 
δγο, αοίογοπι ἐζέοεγε Ὡοῖδῖ. 

ΣΥΝΔΕΙΠΝΕ 3, ἱἰπὰ οοεπο, οοπιεεῖο. ὑϑν, “ἄο. ΘεὩ. 
ΧΙΤΙ, 58. - ΠῚ3, Β648. Ὧ)Ὲ, οογηεδαῖο, ἴπο. ἃ ὅτι. ΧΙΤ, 17. -᾿ 
τὸ γϑηῦ, ΨΈΒΟΟΥ͂ Ρᾶπε. Ῥιον. ΧΧΤΙΙ, 6. 

ΣΎ’ ἽΝΔΕΙΠΝΟΣ ,) οὐποοοπαίον", οοπιδδέοῦτ", οοπνέοέον., 80 
πιϑῖϑ Βοσῖοθ ὉΥγ28.9, ὁὲπι 4μὸ ἀγοΐα οοπέκαοξα δδέ απιῤῥαγέξαδ, 
αἰιΐοιδ, ζαπιϊέαγί6. δῖτ, 1Χ, 22. ἄνδρες δίκαιον ἔστωσαν σύν- 
δεεπνοί σου, Ὦ. 6. ἀγοίαηϊ ξαπεϊιαγέἑαέοπα οοπέγαἦθ Οὐ ὕτο- 

"»: 

δὶ οἱ βαριοπιθαδ, οὐ ρ86 ρτοριι8 δὲ ἐΆΡιεῆς ̓ονγδάδβ, 90]}, γ.. 
41. ϑῖο συοαθδ βυηητατ συνεσϑίειν, δ. ΟἹ, δ. εἴ ΟοτὕΨ, 11. 

ΣΎ ΝΔΈΣΙΜΟΣ, οοἰίραξίο, οδοππεχὶο, ποδί. τη διρδῶπε: 
ποιΐμε, ἰῖ. οοπϑρέγαξϊο, οορμεμγαΐίο. ΤᾺ, ἀδικῶ, 1 Ἄερ. ΥΙ, 
10. συνέσχε τὸν συνδέεσμον ἐν ξύλοις κεδρίνοις ν ἴορεραῖ 0}. 
δϑτίοπθμι 11ριβ σϑάσϊκϊδ, -- ΠΣ ΧῊΓ. ῬΊΌτ. νίπουζα, 1ε5. ΕΥ̓Η͂Ι, 

. λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας 901νγ6 ὁπιὴθ νέποιμΐμπι ἰαλαδιῖς 

δε, ἢ. 6. ᾳυοὰ «κ]108 ἰοϊιδῖο ΟΟμδίχιηριῖς - ὈῈ 9, νυ]60 

λ 

- 



88 ΣΥΝΔΕ Ω 

ἐγαδε, δεοοπ πηι 4]106 Ὡποδϑ ν6} εἴανιιθ. ϑγπιπι. Ἠαῦ. ΠΙ, Χι1: 
σύνδεσμος οἰκοδομῆς ξύλενος, οοπιραρο5 ἀεᾶϊβοῖῖ Ἰίρηθα. Ἐϊαᾶθπι 
νοῦ απσ4υθδ τδ06 εβὲ ἰδιὰ. 7Άδοα, οἵ ἀμοῖονῦ δα. φείπεαε ὃ 

᾿ ποίοῃθ οοπιρἑἑοαπαϊξ δέ οοπέγαλεηαἑ, ἀυδτα τὸχ 855 ἴῃ τοὶ χαὶδ 
Ἰἰηρυΐδ οὐ δῖ] θὰ ΒαΡοῖ, Οομξ, ν. ἐμάντωσις οἴ Βοοδαν- 
ἐπι Βπίοτος, Ῥ, 11. 110. ΕὟ. ὁ. 46. “Ρ. 612. - ποθ, ἑωρισπ 
ἴ68. ΟΥΗΙ, 9. σύνδεσμον. ἴτα εἴΐαπι “Ἶ4ιεα βδουπάσαι 1725. 
“ρία. ϑεᾶ βεουπᾶνπι  δέεγοηγπεωπν δὰ ν. 6, “4φεΐλα ὀγγογεπε 
Ροβαϊξ, ἢ. 6. πλάνην, υὐ Μοπεέζαμοονι ει τταμ δῖ}, ϑσπείογμα 

. ἀπ Κξ. Οὐξέ. Ῥ. 85. ἰυάίοαι, Ἰαϊίπο Τἰογοπγπιωπε 810 Θαρτοϑβῖδ86, 
σφαλμὸν, οὐ Ῥε, ΟΧΧ, 51. οἵ νοτθαπι ᾿ρδπι δᾶ 6ρ6 σφαλλεσϑαν. 
τοὰάϊτοτ. -- 5, μἶσμδ. «(4με. Ηοβ. Ὗ, ιτ3. σύνδεσμον: υδΐ 
ἄπαο νοτβίομθε ἕοτῖδβϑβε ἐκ ἀυρ)οὶ εἶιι5 δἀϊίίοηα σοδ]πδγαηῖ. 
Ψοχ Βεῦτ. ὩῸπ Βο]πι ρμέπμδ, μέσιδ, 8β6ἃ οἴΐδτι οοπιργδοδὲος 
γισην Ἑοϊδῖ, φωαδία 2ὲ ἐπ οὠγαπαὲα νμϊπενίδιδ δὲ μἴσεγίδωθ, 

ἌἈτορ. δὰ 6δδὲ σοησέγίπρογα, πῃ ὰθ ἴο.» οἰπριζι)ε. -- “λΌ Ῥδτῖ. 

ῬΔΒ. οἶαμϑδιδ. ἴον. ΧΙνΤ, γ. - ὔπρ, οἰπαφάϊπε. κι Ἄερ. ΧΙΨΥ͂, γή. 
ὩΣ ἔοσεδβϑο Ἰϑρδυθηξ Ὑυΐ5." -- ἸΏ Ρ ῬΙατ, οΒ 814, ποι. Ῥλδῃ. 
6, οἱ σύνδεσμοι τῆς ὀσφύος αὐτοῦ διελύοντο, δοπιρὰ 65 Ἰυταθὶ 
εἷυ5 αἀἰδδο] νϑρδηῖυσ. 1)84π. Ὗ, 15. λύων συνδέσμους » 8017 618 

, ποαοα, Ἀ. 6. γόθ ἐπέγίοααβδ ΘΧΡΟΏΘΩΒ. - ὙΩ, σοπερίγαξξο, 
Τοσθαι. ΧΙ, 9. εὐρέθη σύνδέσμος ἐν ἀνδράσιν μούδα, ἰανοηῖα 
ἐδὲ οοπορίγαξίο ἰπῖοι νῖτος [θἀὰ. Ὑί46 οἱ  Ἀδγ. ΧΙ; 16. ΧΗ, 

20. «41]..} Ῥατ, ΧΧΊΤΙΙ, 15. σύνδεσμος. 1166γολ. σύνδεσμος, πλο- 
κἢν, ὁμόνοια. Οἰοῤς. ἐπ ἐδ. 77. Πορ. οὐνδεσμος γ ἀνταρδι, 
ἐπιβουλή. «ἴφω. ΤΑδοα. 168. ΧΙ͂, 19. - “ὐΐρ, ρον, ἐΐ αέμϑ 
σιεπι, Τλοοα. ἃ δα. ΧΧΙΙ, 8. δὶ Ῥοϑὲ σύνδεσμος δυρρίεπδ 
δυηξ νοῦρὰ ὑμῖν ἔστε, Ἀ. 6. οοπέωγαςἐξϑ. 

ΣΥΝΖΔΕ΄ Ὡ, οοἰϊέρο, νἱποίο,͵ αἰδέσο, σοηποσέο, 60Π- 
ἐμηο. “ὌΝ, ἰάδη, ϑὅγπιπι. Ῥβδϊα. ΟΧΥ͂ΠΙ͂, 46. συνδήσατε: - 
1 ΗΠΡΕ. γι ίμέέπο. Ἐνδοῖ, 1Π|,.26. - ὉΠ ΗΙΡΒ. ἃ δν᾽ 
γϑοθαίενα [αοίο. Ἐποᾶ. ΧΙ, 425. συνέδησε. Τιεροτατε ὙΌΜῸ, οὗ 
λῖδ φιοαμῃο νοτὸ αρθπάθπηι 6δῖ. Οοηδῖδε τἀπιθη, Πίδγϑια δὲ, τ 
εδεῖδσαδ αὐϊεδοοηῖοβ, ῥδϑιβδθρα ἴῃ δΒοῦτ, ἀϊοϊ᾽ οὐἶδα8 ΟΠ 
δοΐετε, Ὑιὰθ 2 88). ΧΧΙ, 12. υδὲ ρῥτὸ πῆ βογί βεῦαπι ὁδῖ 
ΟνΙΣ 9. ὯΓ πιοποηῖ Νδβοσγθι δ. -- 95 Η!ρἢ. αερίοογα 7,οῖἴο. 
Τυά, ΧΥ͂, 4, συνέδησε. {τὰ αἀθασαπ6 2πο. διέ. ϑδηθαπι ὩῸΠ πιαἷθ 

ὀαρτοβϑογυπῖ, Ζζμίσ. ἐμπχέξ,. ϑοτῖιαο δαΐαὶ 101 εδὲ ἀθ οδυα 8 
νυ]ρίυμι ἔπίον 86 Οὔνουβὶβ, 4185 ἔδοϊ θυ ἑωϊουροβίε 8 τυὨπχοΊδῖ 

Θίτοβοπ, - ϑῖρυ ΗῚΡΒ. ἃ βου, δοπιργέπιο. “΄4ι. Τοῦ. Χν 35. 
ϑοϊίοθὲ σὸχ Βδῦτ. δχ υϑὺ }. 818}. ἐΐσαγε ποῖαι. - πγϑυν 
οοοἰαέείο. Ἑχοᾶ. ΧΧΧΤΙΥ͂Χ, Αι. -- οὐδ, δέρο. ι ϑδπι. ΧΥ͂ΙΙΙ, 1. 
η) ψυχὴ ᾿Ιωνάϑαν συνεδέθη τῇ ψυχὴ “Ιαβὶδ, διῖπιϑ Τουιδιβδηῖβ 
εοἰέραέα δραξ σαπι δαΐανα Τλαν 8, ἢ. 6. Ζοπαέλαπ ἀπέπιο ομπὸ 
Σδο ἐγαΐέ σοπὲμηποέϊοοίπι8. Αἴ. Αταοβ, ἯΙ, 10. ανὶ ποῖδϊ 
οοπϑρέγασέξοποπε 9. σοπέμγ ἀέέοησηι ζασογσ, (4, ΟΘ.᾽ ᾿ 
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ΣΥΝΩΑΜΑΙΤΑ ΩΣ --π ΣΧ ΝΗΟΥΛΟΣ κ8η, 

59. δ. 6. πΐσα Θυπὶ δαδῖ, ἔθι Θιηδῖ Θιπὶ, τυἱ 1056 86, ἰάεοπι, 
860. Οοά, χοδ, ΤΠοίπι. δας, ΧΙ, ,)8. Ιἄδπι ἃ 88, ΧΧΙΙ, ϑ. 
οἱ Ῥτον. 1Π|, 5, “4. Τλδοα, Ῥτον. ΨΊ, 21. - ὕϑρ, φογμέον, 

ἐπφμΐτο,), δἰλαῃι σογιαμῖγο,, ΑΥΔΡ. ωὖϑ, οοἶϊερίέ. ΘΟΡΆὮ. ΤΙ, 1. 

συνάχϑητε καὶ συνδέϑητε,γ σου ρταρδιυΐοϊ δὲ οοπέμηρίέα νοϑ. --᾿ 
γῇ, ρέαμαο. Τλεο(. σὲ Ζ, ΧΧ 10». ΧΥΙΙ͂, 5. τῇ χειρέ μου, συν- 
δεθήτω, τοδὴὰ τεᾶ νἐποίαίμγ, Ὕοχ ὨεΡτ. ποῖδῖ: ἡ αΤτ78 
αὐ πιαπὰπιὶ εἰμάεπαο δὲ οοπιρίοαφοηοἶο μολέέεδοῦ αἰαὶ, 
ϑιι, ΧΧΧΙΙΤ, 4. αὐνδησον παιδείαν, οοπέγαλα οταάϊιϊοθθη τ 
Ῥαισα, 80. “εγδα, αὡἱ νοτῖϊε οἵ ἱηϊοχρεεϊδίυς Ογοέξωο. ΑἸἱΐ: 
δοπραγα ἀοοιϊτί πΔπηι. μι 
͵᾿ ἌΣΥΝΔΙΜΤΑΩ, ὑπαὶ διπὶ αγδέϊαη, μπᾶ ἐμαϊίοο ἀα 
ἀϊοερίο. ϑδῖταο. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 4. δεο. δ, Οοπιρί, συνδιαιτᾷ, Σ᾿ 
δἰ. 4. συνδιαιτάτα:, τπα νογϑαζι,. δυθβίδηξ. συνδιαίτησιρ. 
λείας ἀροὰ δώωμέεαγοΐεπι Του. 11. ᾿. 241, 6. 1 δέδξ. ὍΌ1 οὐπὶ 
συμββίωσες σοπϊπρίίας, εἰ 7οδορλώπει Α, 7. 1. ν. 6. 6. 2, 10. ἢ 

ΣΥΝΖΙΑ71ΤΕ ΟἿΑΙ, δἐπιμὶ νίνο, μῆὰ ψϑγδοῦ, ὩΣ ἌΣ, 
6. ἂξ νΌ]ρο ἱπτεγρσθίδηϊωγ, ἐπ σοσέι [γσημοπεΐ, οι ἐμεγ δα. 
ὅγπιπε. ῬΩ ΤΥ, 15, συνδιαιξούμεγου, μηα νἐνεηέόδδ, Ὦ. 6. δἰπλιοῖ, 
Ἑαπάδα δου ϑυτι ὨΑΡεῖ ἢ. 1. τὸχ ΒαΡτ,., 4υδ6 ποῖαϊ: ὠπαπὼπὲ - 
εοαποὶδο αὸ νοῤμῃέαέθ, ἱ, η. Ἴ2Π5, 601]8Δῖο Ῥε. ΕΧΤΥ͂, 5, υνὲ 
οὐπὶ Ἢ ρμεχαιυϊδίως, 8δὸ ΟΧΧ ἐν ὁμονοίᾳ, ἔζωΐβ. οὑπὶ οοπ- 
46Πη51: ψΟΙΙΌΙΩΪ, ὌἜᾳὌᾳὌΥΝΝ ᾿ ἜἊἫ 

ΙΣΥΝΖΩΙ ΚΩ, πα ναὶ οἰπιμῖ ρεγ σοημοῦ, 4 Νίαοο. ΨΊΠ, 
45. ὕοοο Βδο, αυᾶ8 ἴω 7766, ϑῥερά. ἰοὰΐ ἱπνθηϊτον, δξϑηι. 
προς Ζισέαημσ αἷο οοπδογίδ. ἀΐςζ. ρ. 49, Τ', 1. Ρ». 654., οὔδεῖ- . 
νδοῖε αξο Οὗδ». 58. Ρ. 111. ῥ. 192. Αἀάδ ὕλνγεογπι. ἀρὰ 
διοῦ. Τίς. 38. Ρ. 226. οἐὲ ΤρΡαγέλομ, ο. 15. 
ΣΎΝΔΟΙΑ ΖΩ͂, οοπέμισο, σοπδίπο, οορμῖο, ἴ, ἢ. 

συνδυάζω. Νουιϊτα! ἴοι δἰραίβοαι οορωζοῦ., ὲ] πιοῖδρμοσίοθ 
εοηἱμποίξοηἷς, σὲ ἀπιέρέέέαθ τἱποιῖο σορμίοσ, ψεὶ σοπρθῦβ0Γ- 
Οἰοεα, Κζεεέ. συνδοιάζει, οοπιραρίμπι ζαοΐέ, σοπομαξει Ἐχλὴς 
Ψε4007, Ἐ8. ΟΧΙ,, 4, συνδριασω 860. οοὐ. Καἱ. οὲ Πἴεχ. υδὲ 
ἅ11 ργὶ Βαθθῶξ συνδνάσω. Ἐσοτῖδδ86 ταπιθὴ τόροπϑηάυηι εἰξ 
συνδυασϑώ. 1, αἰϊηϊ οοἀά. Οαὐίοαηρς εἰ δοπιαπμβ σοπιδέπαδον, 
ἢν 86, δΘοπέμηραγ. Αἱροίέίο τὰ ποίϊϊουφ οοποιδίξα δοοδρ 1539 

 ψἱἀδηῖασ μος βοῆβα; παπαθδιῃ ἱπιοι δογαπα ἰπ ὁοπρυθίεα 
τοϊυρίαϊεδ. Οἰἶοδα. Κδέξ. συνδοιασμὸς, οοἰξμοῖος Ἰά. σὺν- 
δοιάζω, δοπιδέπιο. συνδοιαζεο, οοταραοίεδηι Γαοίέ, φοἰϊιραϊἐ, ἢ 

ΣΥΝΔΟΎΥΛΟΣ, οοπϑοννῶδ. Πλ25 ὁΒ8] ἃ. δοοϊείασ. Ἐξ ἅτ. ΤΥ, 
ζ 3, Υ, 5. 6. ΥΙἹ, 6, οκ οἰἴαπι οοουττίε ἀρπᾶ “4γἰδέορλαπσπι.. 

ἰὰρ δωξάαπι ἴῃ σοοα συνδούλοις. οονίς : ὋὋμοϑουλος, ᾿Ζιτι- 
κῶς" σύνδουλος, Ἑλληνικῶς. 810 διίαπι 7Τλοπία5 Δίαρ. νοῦσε 
ὁμόδουλος γοςοαι Ατεΐοαπι 6886, ποπ σύνδουλος, δβ8ετῖῖ, 8εἃ 
Αἰτίοοϑ ἴδιαι φοδίϑιλου! γοοδ ;808 6686 000 αυὐάδπι 7΄δο. ’ 
Ροπιρὲ ἀραιὰ «Διλμδσηασωπῃ ΧΙ, 6. τιοῖυς ΖΦ. 06 ποῖ, δὰ 7λοπι. 
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Ἥαρ. Ῥ. 52. Αἀάο Ξωσίρ. Ὡρά, ν. 65. ΑἸπάγοπι. ν. δά, “τὸ 
οἰορῆ. Ῥαο. νά{. εἰ συνδουλεύειν ἴῃ ωγὶρ. Τεοιδα ν. 503. 
Οουξον δὲ ͵ονδιωπ δὰ Αροο. ΧΙΧ,, 10. Ῥ. δ0ρ0. ἃο Ζοκίδοη 
ἊΝ. Τ. ὁ. Ὦ. ν. ἘΞ το τις ᾿ 

ΣΥΝΔΡΟΜῊΝ, οοποιιγϑα. Τυᾶὶιῃ. Χ, 19. 5 Μοο. ΤΠ, 
8. Οοπξ, Αοι. ΧΧΙ͂, ὅο.. Ζ2ες. νι 9725. Βγεπι. συνδρομὴ, 
συνέλευσις. Δ αποαυθ Ζεσίοου Ν. Τ' 8. ἢ. γ. ΣΝ 

ΣΥΝΔΎΛΑ ΖὝἧδ, ὠπα αρο, σοπέμη σον, σοπιπιεπὲσο, ἔῃ 
Φοοοέαέδπι νεοπΐο, δογηδίπο, ΘΟ Ρ67,30. ΩΘΩΠ ΗἸΡΒ. ἃ πϑΌ, 
αὐλασγαδοο. ὅγπιπν. τ ϑαιὰ. ΧΧΥ͂Ι, 10. συνδυαζεσθαι. - τηῦ, 
ψεϑοογ, Ῥδ6. ΟΧΊ, 4. οὐ μὴ συνδυάώσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν, 
ποιείαυδαι σοι ηΐοαῦο οὐαὶ 6] θοῖΐδ ἘΠ οσῦπ: δὲ ν᾽ δ ποῖδε 

᾿ς. 8.6. Μοτδῖο ἀπιίᾳφυδ ϑαδαξίονέϊ: πο; οοπιδέπαδο. Ῥγίσασι 
Ὠΐο συνδοιάσω Βαδοῖ, ᾳυοὰ νἱάθ ϑιιρτα. ϑιρέαίαο: συνδυάσω, 
συζευχϑῶ, κοινωνήσω. συμπραξω. Ὑὶιάθ 1Π1ππὶ ᾽πὶ ν. συνδυασμύς, 
ὅ᾽1ο οἵ Ζ,6χ, Ον πὲ Μ5. γεπι. συνδυάσω, συζευχϑῶ, Ἡεεγοῖ, 
συνδυάζειν, συμπράττειν, συμβουλεύεσθαι. 

ΣΥΝΔΎΩ, Ενήϑ, ροπο. ἴον. ΊΠ, 8. δεοουη τ 8αν. 
συνέδυσεν, Ὁὅϊ᾽ ποΐμὶ ορΡομάαπι νἹάδἔατ συνέδησεν, ἃ συνδέω, 
δὺξ συνενέδυσε, ἃ συνενδύυω. ϑίταο. ΧΧΧΥΨΙ, 4, 860. Οοπιρί. 
σύνδυσον παιδεέαν, ἐπαμα ἀϊδοῖρ]}1} ἡΔ πηι. ' 

ΣΥΝΕΦΓΙῚ ΖΑ), πὰ ἀρργορέπηφμο εἰ ἀρργορέπημο 8{|π|0΄ 
ῬΙΙοἰτοτ,᾿ 81, ΧΧΧΥ͂, 17. ἃ Νίαοο. Χ, 5. 27. ΧΙ, 5. διοδασὶ 
ἘΠ, 110. 1Π΄ ο. γ. Τ, Π. Ρ. 166. 64, Ζἴεσγεηθ. : 
᾿ἦ ΣΥΝΕΤΤῪΣ, ργορέ, ργοχέπιθ. Ὦγὸ) 6 γερίοπο. Ὠθυῖ. 
ἽΠ, 29. (Αἀδο 7πε. Τὸν. ΧΥ ΙΗ, 6. δες. οεοὐά. Οοἱεῖ. εἰ Ζὲρδ. 
ἐν λεῖμμα Ἰεροπάυπι ρτο λίμμα. ΚΑ.) Ὑίἄο εἐ ϑίτ, ΧΙΥ͂, 16. 

ἘΠ. - 
ΣΥΝΕΓΈΕΖῬΩ, τρια φιξοίξο 5, σγίρο, οἷ συνεγείρομαι, 

Μη γδθΥ ΡΟ. Τὼ ΔῚΣ, γεϊφωσηαο γεϊηφιο. Ἑ πκοᾶ, ΧΧΊΠ, 5. 
συνεγερεῖς αὐτὸ, πὰ αγίσοα πᾶ, 80. ᾿ππιθηταπι ᾿πἰπὶοΐ, 
αυοα οοοϊάϊε 80 πε δυο. Υὲάἀθ βαρτα 8. ν. συναίρω. {πὰ 
Ῥχοογδἑαοα ν. ι52. κτῆνος δ᾽ ἣν ἐγθροῖο πέσῃ κατ᾽ ὁδόν, συνέγει» 
ρον. ὙΔἹΡ ῬΙΒ, Ὁ ἫΝ, ἐνέρίαγα ζαοίο. 166. ΧΙ͂Ψ, 9. συνηγέρ- 
ϑησὰν ὅοι πάντες οἱ γίγαντες, μη ΦΕΡΥΘΑΘΓ 2 1101 ΟΠΙΏ68 

᾿ς δἰραηξεβ. Οομξ. Οο]088. 11,.12. 4 Μεοο. 1], 4. 
ΣΥΝΕΔΡΕΥΎΥΏ, δΘοπείασο, αδϑοίαῖδο ἐπ σον ϑόδ5ιε, δοπαιοῖξο. 

Ὥχδη. ΧΠῚ, 48. δες. οὐ. Ολὲδ. δῖ. ΧΊ, 9. ΧΧΙΠ, 1.6. ΧΗ, 
18, Αοεγοῖ. συνεδρεύουσε, συνέρχονταε, εἰς βουλὴν συναχονται- 

ΣΥΝΕΔΡΙ͂Α νοὶ ΣΥΝΕΔΡΕΙ ΑΙ, οὐπαοδϑιια. [υάϊιδ.. 
ΥΊ, ά. 19. ΧΙ, 9. ᾿ 

ΣΥΝΕΔΡΙΔ4' ΖΩ, σοπδίαδο, ἐπ ἐοαΐοπε δορϑϑ4σιε 81:7}. 1. 4. 

συνεδρεύω. “ἴθ, ἀγοαπιπι. Ῥτον. 117, 52. οὐ συνεδριάζει, αι 
το] πἄδπι 6686 ρατγέϊοιιϊαπι ποραηὰϊ στϑοῖθ δεηδυΐῖξ Ογαδέμ 
Ῥνοίογ. ο. ΤΥ. ᾧ. 8.ι, φυδα, σαπὶ ποῦ δἷῖ ἴω οοὐά, Βοῦτ. οἵ 
οαιἰτέδῖας ἴῃ γοτδίοης “γαδέοα, οοτταπιρὶξ ρταοίοσοα δεπϑυβῖ. 

δῇ . , 



ΣΥΝΕ ΔΡΙῸΝ --- ΣΥΝΕΙΙΙ τοὶ 
δεῖται “Ὁ 6ϑὲ Β. 1. “επιξἑαγίρ σοηρΎοθδιδ.; αἰ ἀσσθηξ γ6148. 
γεῖῖ, οἱ Ῥ681. ΧΧΥ͂, 1ά, 

ΣΥΝΕ ΔΡΙΟΝ, οοποϑϑδδιέδ, οοποΐέμην, δογιδσδδιε56. ἐμαὶ 
οἰ. 11, ἑιαϊοίμπι, Ῥτον. ΧΧΊΤ, 1ο. - 9 πη. ΗΙΡΒ. ἃ 
"γ)γ, πια οίαοίεπαο. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ψ, 8. ἐν συνεδρίοις : βοϊ!ϊοεῖ 
ἃἀυοία ἃ ϑὰ, δοοΐξ, ποῖξομθ. 7γοπμτιο δὸ Βὲδέΐο Ἰ6ρ18556 νἱᾶδπη- 
ἴα 25, ἔπαϊέοο σοπενοη ἔτι, -- ἸΓΘ , οοπέοπέϊο, Ῥτον. ΧΧΤΤ, 
0, - 5'Ὡ ΡῥΙυτ, λοπιέποο. Ῥ6. ΧΧΥ, 4. πῃ 68ὲ δοζαϊἑεαέοπι 
ἐπίνὶξ οἵοπ αἰΐχαο, ἀρᾶἂθ ἘΞ, δοααζϊέαθ. - ἼΔΌ, ἀγοαηεπι, 
τ, Καπιϊϊέανῖδ σοπργόδομδ. Ῥτον. ΧΥ͂, 45. Ἰοτοα. ΧΥ,, 17: - 
ὅχν. 7πο. Ῥ6. ἵ, κι. )ΔῚ “χα ἀπαοαθθ νοοθ συνέλευσις πδὰ8 
δι, - ἢ, δσπργοραΐίο. Ῥτον. ΧΧΥῚ, 46. -- [50 ῬΊυτν, 
ἕναπα οοπέδα. Ῥτον. ΧΧΥΤΙΙ͂, 22. ἐν μέσῳ συνεδρίου : ̓ὉὉ 
Υἱδεπὰς 5 7αερογως. ΝΒ Ὦ.1.. Ρϑι]ο 1 δοτῖυ8 ῬΤῸ πιοσὸ 880 
πρτ]18886 νἹἀδηῖατ, Ὑῖ46 εἐὲ 2 Νίάος, ΧΙΥ͂, δ. δεγοῆ, 
ῳυνίδριον, δικαστήριον. ᾿ 

ΣΥ̓ΝΕΔ,Ι͂ΡΟΣ, σοηβόδδοῦ,, α5366880}, 1, νέἕα. Τυᾶϊο. 
10,566. οοᾶ, Καὐ. 1 συνέδρων δὶ ρ] ὁ 5βετηδ πιᾶ]6 60] σα. 
Ὀεῦδυῖε δοῖμ, 6586 Ῥοβὲ κριτηρίου. ϑοπιῖογο ρραν. αὐ Κῇ. Τ. 
Ρ- 504. σοῖθα συνέδρων ἐφ᾽ ὁδῷ νοτϑϊοπεηι δγπιπιαολὲ ΟΣ Ὠλθοσᾶ 
γἱάδεῖυν. Αἀάθ 4 Νῖδοο. Υ͂, 1. ἀπ τττ τἢ 

ΣΥΝΈΘΙ ΖΩ͂, σοπδμοξαοῖο, οἱ Συνεϑίξομαν, ἀφο 
,ο. 8ι:. ΧΧΤΙ͂. δ. τά. 18, δὶ ρατιϊπι οὐπὶ ἀδῖλνο, ρματίΐπι οαπι 
δορῃβαϊίνο δοπόϊγαϊ ΓΤ, : ἭΝ ᾿ , 

ΣΥΝΕ ΔΉΣΙΣ, οοπδοϊοπέδα. Ὁ. 8οἱοπέΐᾳ,. ΟΟἾΦ]. Χ, 
40. ἐν τῇ συνειδήσει σου, ἐδ φοηδοῖο, δῖ ροιΐυ8: πὸ ἴῶ φορές 
ἑαίίοπε ααϊᾶθιηι ἴπὰ, τξ 511 ἀπέπιμε δὐδὲ φοπδοΐμδ. Ὗια6 οἱ 88ρὲ 
ΧΥΙΙ, τι. Ὁ ἃ 

ΣΥΝΕΙ 442, οοπδοῖιδ 5επὶγ οοπϑρίοίο. ϑὴ5, βοΐο. Ἱιονἰ 
1. - πὰ. 44. Ὅδα, 1, ά, εθ4υ. συνεῖδεν. Ψιάθ οἐ 100ὲ 
ΧΧΥ͂ΤΙ, 6. ὩΔὲ Ῥσο σύνοιδα πἰΒ1} Ἰερίταν ἴῃ τοχῖα Βοῦκ. εἴ 
οὐπῇ, . Ὅοτ. ΤΥ͂, 4. - ἐπῶν κέρας αν τ υχὸ χη. ΤΠ, 14. 860. 

8. οὖς καὶ συνιδων: ὈΝὶ Ἰἰρατα νοτῖοτυηῖ, 1 Νίδοο. ΙΥ͂, 21. 
ταῦτα συνιδόντες, Ὠδ60 σργισρὲοἱσηΐεα, Ὑιὰδ ἐὲ ἃ Νῖαςς. ἵΥ͂, άϊ- 
ΧΙΥ͂, 26. ΧΥ͂, δι. οἵ οομξ, Αόϊ, ΧΙΥ͂, 6. Ἵ 

ἘΣΥΝΖΙ ΚΩ,, οοάο, οὔδεφμον. 4 Νῖαος. ὙΠΠ), 5." 
ΣΎ ΝΕΙΪΗ͂. πὰ δώπὶ, οολαδίίο, σοπομπιδο, ργαθδίο. 

ἐμπι,. 25 ΗΠΊΡΒ, ἃ 3, ἐπέφισρογὰ ζαοῖο. 7πς. ἃ Ῥατ. ΧΧΥῚΙ, 
ὅ. τοῦ συνόντος ἐν ὁράσει ϑέοῦ, φοπνογϑαγιεῖς ἐπ Ψὲδίοηδ 7) οἷς 
.6. ομὲ δαορίμε 8, ογοῦγας νέδέογιθα α Ὧεο σοπέξησμπε, αὐοᾶ 

φυοδὰ ἐδῆδυπι Β6η6 οὔπι Βορταῖίοο οοηνθηΐ, υὐ δάθο ΠοῚ 
Ορυ8 δἱῖϊ ]οοο υὐυνόντος ἰερεῖς συνεέντος, ᾳυοά ΤΙΧΧ δ αἰΐυξ 
ἴηρ. 7πῆ. Ἠάθδηῖ. Ναπι ἐπέδηορεηϑ ἐπὶ οἐσέονρέδιεδ εβὲ ἢ."}. ἀοτι 
ἴδτη 9, χωὶ Κεοιεαέοπι λαδεὲ ἐπέοϊϊορσεπαἑ᾽ αὐ ἐπρέϊοαπᾶξ αἰὲξδ 
ἐα, φμᾶθ ἈΦ νὲδέογιθε ἃ 2:0 ἐγαασιοιέμν, αὐϑτὰ Ῥοϊΐαδ, φιρῖ 
Ῥὸν νἱδίοπεο ὦ 1260 δαοοεῖμν ας γενοίαίέοηοπι ἐπα Υ αογαϊπαγέαηει 
αὐοὶρίξ, απ ποίϊομεβ ἃ 86 ᾿ἰηγίσεηι δαράγατὶ πόμ Ῥοϑβϑυ δε, 

τ’ πὶ 

Ἂς 
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)ιώφαεια: ἐπεέφϊϊαρεπέϊς δὲ νἑάφηείς ἤδμπι. - ΩΝ, ομπι,, ἴϊδ ας 
οπιΐββαπι 5ἰῖ 55. ὄὅγπιπε, Ῥ88]πι. 1ΧΧΊΤ, 43,, Τάεπι Ῥε. 
ΤΧΧΧΎΥΤΙΙ, 22. δὲ 49. - 9, δοοῖμδ, ἀπιδια. Τατϑαι. 1Π|| 20. 
εἷς ἀϑετεῖ γυνὴ εἰς τὸν συνόντα αὐτῇ, αὐ ρταδναιϊσαῖαγ τηυ]ῖεσ. 
ἀπ᾿ Πυπι, 4 σοπϑιεοέμαΐποπι οὐπὶ ἑίᾳ λαδοῖ, Ἰῖὰ 7, αδνίξωδ 
οιἴαια ἐπ “4»ἰδέέρρο νεῖθο συνεῖναι υϑὺ8 δεῖ, οἱ 2 λαμέις δπι 
»ίγο 6886, ἱ. 6. οἐπι {το οοποιπῦσγο, δὲ ομπι Πιμζο ΓΘ 6686 
Ῥτο σεπι δὰ γόπιὶ λαδογο. Ψιᾷο Σ᾽ σδεἰϊὶ Α(ἄνονς. ϑαον. 110. 1Π, 
Ὁ. 20. Ρ. 1τ1δ1. Οοπξ, δὲ «““ἰέαπωπι Κ΄, 2. 1. ΥΧ. ο. 8. εἱ Χ]Ι, 52: 
5 Ἐξάγ. ΥΊ, 2. συνόντων τῶν προφητῶν, οὔπι ρμῥγαδδίο 6ςε6ηέ 
ῬῬτορβεδῖδο. Ομ]. 45}, οἱ ἐέδ. Ἐμδᾶάτ. , Δ. 4 Νῖδοο. ΙΧ, 
ἢ τῆς ἐξ οὐρανοῦ δὴ κρίσεως συνούσης αὐτῷ. Ζ᾿-αεέΐπῶς γαχιῖ: 
᾿οοοἶεδέξ δπι ἐμαϊ ἑοῖο ραν μγ αγιέδ. ᾿ 

ΣΥΝΖΣΙΣΦῬΧΟΜΩΑ͂Ι, οἰπιωὶ ἐμρυδαϊζογ. ἘΞΡ ΜῚὡ», νδηΐο.. 
οωπι. Ἐδῖμ, ΤΙ, ι8. - 292, ἀοπιέημδ, τπαγίέμσ., Ἐχοᾷ. ΧΧΙ, 3. 
ἐὰν δὲ γυνὴ συνεισέλθῃ μετ᾽ αὐτοῦ, 401}. ἴχη ἄοπιιπι ἀοπιίπί, 
Ὕοιρα Ὠδθρ. φυοδα δβοηβυπιὶ τηϊηΐπιθ. δἰ δες ΔὉ Βοδγδιοὶβ: 
δὲ πιαγέέι5 γμογὲδ. δι:. ΧΧΧΙ͂Χ, 2. ἐν στροφαῖς παραβολὼν 
συγευσελεύσεταε, αδὶ συνεισέρχεσϑαιε δδὲ ἑηρνδαὶ εἰμι] οἵ τοῦ, 
8. ἹιοϊΔρῃοτίοθ ἐπφωέγαγο, ἐπυδεέσαγδ, οοηδέάεγανδ, ρτοιδὺθδ 
Ὧξ νογηδοῦ]αηι ἐσ ἐπ εἶπε ϑαοῖερολεη, Ὦν. 6. ρϑγιδέγαγδ., ϑγγμ8: 
»τοΐμπαάα 5. οἤδουγα φμαδνὲδ οοπδίαθογαδὲξ δὲ ἐπ δα ἐπηιῖγοέ. 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ͂,, φμαηάο ἔγωροα σἰπιρὶ ἐπ δ εργνέμν οὲ ἐπ 
λονγεα οοιπρονξαπέμγ, ἢοις. σοἰξζοοέϊο. ϑάπιαν. Ἐκοά. ΧΧΙΠ, 

.16. Οοπξ, “γε Οὖδ8. ἐπ ἔγαρπι. Κεεε. Ἴπμ4ε. ΟΟ. ν. ι57. 
᾿ς ΣΥΝΕΚΒΡΑ ΖΟΜΑ7, οἰἐπὶ ζογνογα ὧο ἐπυροέε φἰλοίοτγ: 
4 Νίδοο. Υ, δ. εἰς ἔγυπτον συνεξεβράσϑη, ἴᾷὰ Δεργρίῖαπι φέφοίμδ 
᾿δδέ. ϑῖο δηΐπι ὑτὸ συνεβράσϑη («4ἴεχ. οὲ Οοπιρί. Βαθαπς ἐξεν 
βράσϑη) θδπδ Ἰεροπάυπι οοπλΐοις αέωα Οὖφα. δαον. 118. ΤΥ. 
Ῥ- 175. δἴυδᾳυο δαιθηάαδιο ἢτιηδτὶ ροῖοεῖ 6 ζεχίοο Ογτε ι 48, 
Ἄγομ. ἴῃ 400 συνεξεβρασϑη δχροπίτυν συνεξεθλήϑη,, συνεξεβο 
ὀίφη. 81. οιἶδαι δ δογολέωδ; συνεξεβρασϑη, συνεξεβλήϑη. Ναπι 
ἢϊο δᾷ 2 Μίδοο. 1], α. τοβϑρίσετο νἱἀδοϊασ.  Κμέβαξιο: φχέγιθμδ 
ὁεέ. ὅγγιδε οὦπι πιᾶρῃα ἑρποπιέπία ἔαμψέξ. 

᾿ΣΥΝΕΚΚΕΝΤΑ͂ ἢ νοὶ ἕω, πὰ οοπζοαίο, πα ἐγμοξαϊον 
εἰΐδπὶ δἰρ]ίριῖον: δγαποἤοαΐο, οοπζοαϊ!ο. “4 Νίαοο. Υ, 20. 
᾿συνεξεκέντησε τοὺς ἐξελϑόντας ἐπὶ ϑεωρίαν. 
- ΣΥΝΕΚΠΟΜΔΜΕ, πὰ αεδεοίίϊο, δἰπιμὲ δοϊλέρσονο. 
ὩΣ Νίρμ. ρωρπο. Ὅρκαϊ, 1, 80. ΧΧ, 4. Τος. Χ, 14, ΧΧΠΙ͂Ι, 
10. γάε οἵ ὅϑδρ. Υ', 20. 
᾿ς ΣΥΝΕΚΠΟΡΕΥΟΜΟΑ͂Ι, ἰϑτὰ ἐργοάϊον.,) οἰΐατα 81 πιρ]16]- 
ἴοι: ἐργδάϊξοτ. Χο, ΘΧΕΟ. Τυὰ. ΧΙ, 5. συνεξεπορεύωντο μετ᾿ 

αὐτοῦ, Ὁδὶ 611 ἐξῆλθον Βαθϑας, - ῶν8, ἀρίέο. 1αἀ. ΧΙ], 
25. συνεκπορεύεσϑαι αὐτῷ 860. Καί. Σωΐ. 4556 οπε 60. 

᾿ΕΣΥΝΕΚΠΟΡΝΕΥ͂ “2, ππα οἤωώδθθο δοογίον. ΓΞ, 8607 
ον. ἴον. 1Π1|, 1. 660. Οοπιρί. συνεξεπόρνευσας ,), ᾳυ86.16οιῖο ἔοτο 
ἰλ486 Οτἴα Θεΐ ἐχ σὺ ἐξεποργευσας , αυοὰ τοϊίαυὶ ἰρτὶ βαβαῖ, 



ΣΥΝΕΚΤΙΧΟΣ --- ΣΥΝΆΝΕΡΧΟΜΑΙΊ χοβ 
ΣΥΝΕΛΊΤΙΚΟΣ, οολέδεηαϊξ ἐδὰ σοπεΐπεραῖ νἐπι λαῦδεης, 

Ῥγαδἤεοέμθ. νι 50 οδμιαϊᾶ. ρ]τ. ρῥγαξοἑαάδα. αἴφι. Τ)δα. ΥἹ, 4. 
συνεχτιοοί. Τλεοά. Ἠδθεῖ κακτεκοί. δγπεσι, ἄρχονιες. 

ΣΥΝΕΚΊΟΚΙ Ζ4ὲ), ρμανέηγίγο ἔαοίο. ἢ ΗΙρΡΈ. ἃ «ὗν». 
. 168. ΤΧΥῚ, 9. συνεκτοκίζων. ᾿ ' ὃ 

ΣΥΝΆΑΚΊΤΡΕ ΦΟΙ͂,1), εἰπεῖ δάμαονλ, δέϊατι δἰ παρ οἶτον 
οὔμσοῦ. ΟἽ), πιαρτιμα 70, οὕέθοο. 4 Ῥατ, Χ, 8. συνεκτραφέντων 
μετ᾿ αὐτοῦ. 10. ν. το. 860, Οοπιρί, 

ΣΥΝΖΕΚΤΡΙ' ΒΗ, εἰπιιεῖ δαέθρο. ϑαρ. ΧΙ, 20. ἡ βλάβη. 
ἠδύνατο συνεκερίψαι αὐτοὺς, ἰαδδατα Ῥοίΐοταϊ οαέφνγηϊηαγσ 1108. 

ΣΥΝΕ ΚΤΡΟΦΟΣ, εἰπιμῖ σῃρμλγίδμθ 86 δαάμοαξωδ. κ 
Μίδοο. 1, 7. τοὺς συνεχερόφους αὐτοῦ. μι Οοὰ, Ζαεὶς. Ἰερίτας ᾿ 
συντρόφους... ' Στ 

, ΣΥΝΕΑΧΦΑΙ ΝΏ., ὠπὰ ἑπμαϊφο, δἐφηΐῆοο. 8. Μίαςο. ΤΥ, 
3. μετοὸὶ παρῥησίας συνεκφαινομένης ἀπεχϑείας, ραίαπι 856 'ρτο- 
ἀεπο ἐπὲπιδοϊέία. ϑοα Ῥτο συνεκοαινομένης ἴπ Ορή, Δίος. εἴ 
Βά. Οοπιρέ. Ἰερίτυτ νῦν ἐκφαινομένης, 4ιδπὶ νότδαι δοεϊοπθῶχ 
Δρηοϑοοτα δοσίοϑ Οὐδεῖ οὔ8 ἢ θο. ΠΝ 

ΣΥΝΕΑΑΥ͂ ΝΩ, σοπιερφέζο, οοσο, ἴϊἴ. ὀεροίζο, ῥγοροίϊο. 
4 Νῖδοο. ΙΥ͂, 46. εἰς τὴν ᾿Αμμανέτην χωραν συνήλατο, ἱπ Ατατι- 
πἰεῖτι δυρωέδιεδ ι6σὲ τορὶοτεια. 4 Νίδοο. ἸΥ͂, 4.. πάντας δὲ εἰς 
φυγὴν συνήλασαν, οταπδ8 δυΐει ἴπ ἔα σδωι σοπρογέσγηξ. ἃ Νίδοο. 
ΨΥ, 5. τῶν. δὲ ἐπὶ τῷ τείχεο συνελααϑέντων, 1118, αυΐ ἱπ πιυτο 
δτδηξ, Ὀγοριέεἐ5, δέεεγοῆ. συνήλασεν, συνεχαίρησεν, ἐδέωξεν. 

ΣΥΝΕ ΛΕΥΣΙΣ, σοπνεοηέμθ, οοπομγαμθ, οοπολῥῥεπε, ἢ 
εοποὶο. ΠΡ, σοπρτέραίξο. ὅγπιπι. Ῥ6. 1, 5. - ΧΡ, οοποὶ- 
δέμεπι. Αἴφι. Ῥ6. Ἵ, ι. ἐν συνελεύσεε ἀσεβῶν, αὶ ποι ἱπιοτεοβῖ 
οοποΐΐο Ἰτυρίοτασι. Είϑολανο ἴῃ Οἱανέ Ρ. 59. ΑΑφμῖία 1681886 
νἱἀοῖαν Ὠ1Ρ»5. - ΠΧ, πωμρμέϊο. Αἰ, Ἰυά, ΤΧ,, 46. 49. υδνὶ 
συνέλευσις ἐοδιεπι οοποπέμδ δἱροϊβοατθ τϊῃὶ νἱάοτυν, ΠοῪΣ 
δαϊοπι δδῖ ἐμγγὶδ, οἷαγα δέ παεήτεω 6 ἰοησίπηιο νἑεμμὲ ραΐεπϑ, 
απδε ἔοτῖα886 οοάνδηΐυϊ ἀεδίϊπαῖα ἔυϊς, 4“126γοῆ, συνέλευσυρι 
σύνοδος. 

ΣΥΝΕΑΧΥ Ὡ, πα ἐγαῖο. ἡ, ἐγαλο. Ῥε. ΧΧΥ͂ΤΙ, 5. 
μὴ συνελκύσης μὲ μετὰ ἁμαρτωλῶν, πὸ ὠπᾶ ἐγαλαδταο ουτῃ ρϑοοᾶ- 
τογῖθιβ, Β. 6. 6 »δγεΐας ταῖς δἰ ουῖ ἱπιρῖο8. Ὑ 16 δι μΓα 8. ν. ἑλκύω, 

ἘΣΥΝΕΝΙΥΦΑΙ ΝΩ, πα ἑπέεχο, οοπέεχο. τον, ζαοῖοι. ' 
Ἐχοά, ΧΧΧΥ͂Ι, 17. συνενυφανθη 860. οοἀ, 33. Ποϊπι. 

ΣΥΝΕΞΗ ῬΏ, ὠπὰ αμΐογο,. δἰπαμὲ ἐοέέο. »νῸΔ ΝΙΡΗ. 
γα Ὁ, ἀμ ΓὍγῸ}, «({. 1ΤοὉ. ΤΡ, 1:1. συνεξὴρε,γ ἀϑμα ἀο γοΐξ- 
4μ08 φιεζενί. δέγαδο Χ, γν., γοά. Β. 

ΣΥΝΕΞΕ ῬΧΟΙΜΑῚΙ, εἰπιμέ Ἄἀρτϑαϊέον, οἰῖδτα εἰπι ρ] οἰ τος 
ἐβγεϊδογ. ιχν, σκεο, Ῥτον. ΧΧΊΙ, ΄τ΄ο. Ἐσζϑοῦ. ΧΙ, 4, δεο. 
Οοπερῖ. -Ὁ Ἰεροπάμυδι ἔατί6 συ ἐξελευση, αἵ τοϊαυΐ ΒαΡδηῖ. 
πο. Ἑκοᾶ, ΧΧΙΕ, 5. συνεξελεύσεταε. 810 ἀυοάυο Ἰορίτας ἰπ 
Εά, “ὦ, ; 

Κοἱ, ΚΥ. ᾿ Ν 
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οἱ ΣΥΝΕΞΌΡΜΑΩ -- ΣΥΝΕΠΙΤΙ ΘΕΜΑ͂ῚΙ 
ΣΥΝΕΞΟΡΜΑ'Ω, πευιτιαϊξέει:: ἔσχα ὀγισπρο, επιωΐ ἔγτεο, 

φοῖγε: σοποίέο, σοπιροίδο, οοππονεο. ὅ Ἠδῆν, 111, 12. 
᾿ 8εᾷ 1δὲ συνεξορμᾷν ποῖαι πα ρῥγοδεΐεοες (ᾳπετιδἀπιοάδαπι ἐξορ- 
μᾶν εἰτορ!ἰοἰξον ῥγοβοίερὶ ποῖδι, πὶ ἀρυὰ “δρελέτισηε ἐξορμᾷν ἐπ 

, τῇς πόλεως», ἐκ πιγδε αἀἰδοοσγε. Ηεογοΐ. ἐξορμᾷ, ἐκπηϑδᾷ, ἔξεισιν, 
ἐχερέχε..), δὲ ΚΣιεἰραΐμα συνεξορμασϑωσαν ἰταποῖιῖι: ἐδοθ 
εοηνθηζῶπέ δὲ ργοϊβοϊδοαηξωγ. ᾿ 

ΣΥΝΕΠΑΓΩ, μπα αὐάπμοσο. ὟΝ»), δροίϊο. 7πο. Ἐπ. ΜΙ, 
,, 33. συνεπαγετε. 1 ,ορουάσπι συναπάχεεε. ΤΙΧΧ σκυλεύσατε. 

ΣΥΝΕΠΑΧΚΟ.ΟΎΘΖΕ Ω, πὰ νοἱ εἰπιρὲ ἐσχιεον, Μ) ῬῚΒ, 
εοπερίδο. Νπι. ΧΧΧΙΙ, 12. συνεπεκόλούθησαν ὀπίσω κυρίου, 
σοπϑέαηέοα ὕμεγεπε ἐπ οὔδηξεπέζα ἐγρα ἴζφπι. Ἐπιιάδηι 460» 

᾿ 806 δεῃδῦπι Βαρθηὶ ψοῖρα Βερταῖοα. [Τερίτος αποᾳυθ δρυὰ 
ἩΡΡοον. αἷδ ο5. πιαΐ. Ρ. Ω7)4, άο. εὐπάεπι ὧ6 “ομές ο. ὃ. οἱ 
"ϑεγαδοπσπι ὙΠ. ρΡ. δῦὅξϑ. Ο, Τ)οοϊἀοταῖυς δδοο γοχ ἐπ Τὴν 
φαμγο διορλαμέ. νι, 

ἘΣΥΝΣΠΑΝΠ ΣΤΗΣΗ͂Ι, πὰ επξοξέο. Συνὸπανέστα- 
μαΐς5 ΜΗΩ ἔπδεγρο, φοηδεῦρο. ἘΣΠΡῸ,, ἔοοιιδ. Τἠεοά. Νδβ. ἷ, 11. 
τοὺς συνεπανιστάντας αὐτῷ. Εά. Ἐξέα: ἀπὸ τῶν συνεπανισεάντων 
αὐτῷ. Ὄιτοταυμο Ιορῖ Ρῃ. Ψιάδ δά ἢ, 3. ΣΙ σγοηγπιπι, Τῖο 
Οα45. Ρ. 653, 57. δὲ γθό, γ0. Ποΐπι. 

ΣΥΝΕΗΝΒΑ 1421, νεοέογεθ. 9...) ἐπ, ΦΙΕΓΤΊΕ. ΤΑεοά. 
Ϊε6. ΧΧΙ], 6. γἱ᾽άειων δοείθομάυπι 6586 ἀἰνἼδδίαι συν ἐπιβά 
ταῖς, υὧἱ Ἰορότις 259 

ΣΊΝΕΠΙΘΕΣΙΣ, ἀοίμα, ὙοοΔΡΌΪΙπ " αἰ νἱδεΐαν, εὖ 
“φεία εἴποῖαπι, τὸ υδὰ8᾽ εδὲ ὑγὸ Ὠ ΒΩ, ἀοίμς, Ῥδ815). 
ΟΧΥΙΠ, κι. , 

ΣΥΝΣΙΏΣΚΧΕ ΠΤΟΜΑ͂Ι, εἰπιμᾶ πιπιοσο, απημπιδτο. 
ἽΡΒν »ἰδέέο. Νυπι, 1, 4γ. 40. ΠΙ|, 55. (δ᾽ πιατρο οοἀ, 85. 

᾿Ἡοίπι. ἠρεϑμήϑησαν 6 Β᾽ οδβοπιη!6 Βαρϑι.) ΧΧΥ͂Ι, 62. 
᾿ ΣΥΝΕΠΙῚ ΣΤΑΔΙ͂ΑΙ, οοπδοίιδ διεπι, νε] δἰ τα ρ ἑοῖο ϑοίο. 

ΠΏ. νέαδο. ἴον. ΧΙ͂Χ, 26. Νεπιρθ 6ε8ὲ «ἰδὲ οοπεοίμπι οἴ 
ριαενγα οἷδὲ αἰδοῖα δαὶ, 81: ποῦ ᾿ἄδῃ. ῬῬσδοίοσοα Ἰερίτυς 
ΔΡΌΔΤΧΧ ΟΡ. 1Χ, 5356. δὲ γοσῦα Ββοῦτ. "1ἼῸ}» 52.2.4 Ἰ5 ΜΗ Ὑ2ν 
4μέα ποη δὲσ 6ρο αρωά πιε, Ὦ, 6. φιΐα ΟΠ δὲς ἐρὸ ἐπιρέμ5 987 
ἀρμά πι6 (Ἐ. 6. δεσιεναίμπε οογιξοεπέξαηε πεϑαπι), φιεαπι ἔτ ρμέαϑ, 
ἀγα πδευ]ογυπῖ: οὐ γὰρ οὕτω συνεπίσταμαι, πο επὲπι δὲ6 πιϊλὲ 
οοηϑούτιδ ϑίέπι, ἂξ 60 Δρρατγϑδῖ, 605 δεαιδαπί δθπα ὀχ ρσθββὶ 886, 
εἰ συνεπίσταμαι τοδροπάετο νοοῖ "ἼΌ». , ᾿ 

,᾿ ΣΥΝΕΙΠΣΧΥΩ, νὲγδϑε ομπι αἰέφιο οοπὲμη 9 5. νέγέδμϑ 
ποθ αἰΐφιοπε φαἰΐμερο, μα λον. Ν, ἰάδπν. ἃ Ῥατ. ΧΧΧΊΙ, 8. 
συνεπίσχυσαν αὐτῷ, ααέωναδαπὲ {ΠΠ]ὰτππ. τὰ Ἐπ. ΧΥ͂Ι, 20. 
συνεπισγύξεν αὐτοῖς, ααέμναγα 1106. Τα οἱ ““μοίον 7ποογίμε 
δρυὰ διέάανι: Φιλίππῳ συνεπεσχυσας, ῬΕΠρραπι ααξμναπδ, 

ΣΥΝΦΙΠ1᾽ ΘΕΙ͂.Μ1, εἰπιιχὲ ἐπερόσο,, δἰπεμέ ταὶδιὲ ἐγέδεσ, 
δἰπιωέ ἀριγφαΐον, ἐπδέαϊον, “22 ῬΙΆ,. αϑδαίέδνεο πιε, αἰέδηφ πὶ 
δέτο. Ώδυς, ΧΧΧΤΙ, 27. ἕνα μὴ συνεπιθῶνται οἱ ὑπεναντίοι, 



ΣΊΝΕ' ΠΟΜΑ͂Ι --- ΣΥΝΕΡΕΙΣ ἀρ 
86 ἐπεέέοεμ δἄναχβατιϊ, Οἤοφ4. 2875. ἴὰ Οαηᾷ. ϑογὲρέ. Συνε- 
πίϑοντο, ὑγεδρεύουσι. ΤιΘρ6: συνεπιϑώνται, ἐνεδρείωσιν. ἴϊὰ 
Βιείμιθ: δ«εὰ γοζῦω Ὡοὰ νἱάϊι, Ῥοδβὲ συνεπιθῶνται ΒΌΡΡ]εὰ- 
ἄυπ) νὰ] οπιϊδϑυπι 66 ἑαυτοῖς, δΟῸὺ ϑδηδιᾳ: π6 δβιβὲ εχὶ- 
δυδηξ δᾷάνριβατὶῖ, δ0., δ᾽θδπωι ἔδοξα ; δὲ δίο. φῃοαυφ' σεοῖθ 
γερὰ μοῦγαϊοδ ἐγϑῃβῖ} Ζαέλεξωθ. - ἊΜ, ἑωνο. Ζαοδ, 1, 
15, συνεπετέϑεντο εἰς κακὰ " Ὠηδ σοῃδραογμπὲ ν6] οοποξέξα 
αἀρίίαγωπὲ δα παῖ. Ἡοδγοῖ, συνεπετέζ μένων. συνεδρεγψοντων. 
ΑΙ1Π ΡΣ Βαθθηξ συνεπέϑεντο. -- ἸΏ, ἐγαπᾳιέδέμρ, Ζαοῖ. 1, ι5. 

. ὀργίζομαι ἐπὶ τὰ ἔϑνη συνεπιτιϑέμενα, ἰτάβοοῦ ἴῃ ρδηῖοβ ροη- 
εἰἰΐα ἀμ ἐαπίδα, ν6] ἱποίαΐαα οἰγμρηέσα, ἃυῖ ἐγγιμεπέεο., ἐπιρ4-- 
ἐπὶ πα ξασέεπέεε, ΙΝοδὲεέξῥιια τλᾶῖ]δ ἰσδιβϑια]λ: γγεηίθθ δωρον- 
ἱπρορίέαθΘ. Ὑιάρηϊυτ δυΐδαι 16 51886 ΔΜ Ὡ2Π, -- Ὧδα : υθπν - 
Καὶ εἰ ΗΙΡἢ. ροπο. Ναπι. ΧΙ, χ1. μὴ συνεπιϑῇ ἡμῖν ἁμαρτίαν, 
τ δι} ἑπιροπαξ, Ὦ, 6. ἐπιρμίδε ἈΟδδ ρμαροδῖθαι. Ῥβ41ωι. 1Π]| 
θ. οὐ φοβηϑήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν χκυκλῳ συνεπετιϑε- 
μένων σθϑ» ὭΟὨ ἔϊπιεο τηγγίδᾶδδ, ΡΟρΡῸΪ, 41 οἰκοιηχοῖγοι 
εἰσι πα αι γομεπέμν. Τὰ Οοα, Κ ἀξ. Ἰερίταν 1δὲ ἐπεειϑεμέ- 
γων. - πα, πιέέέο. Αἢᾶ. ν. ιτϑ. μὴ συνεπιϑὴ ἐπὶ τὴν δύναμεν 
αὐτῶν, τι δίπιε ἐπνα ας δχϑτοϊέυαι ]οτυμαι, 1,6ρ1886 νἹάδῃ- 
ἴθγ Ἀ2 προ. τὰ 2 ίούοτμς δέο. 110. 1. ρ. .ι8. Τγρῃοίδα,, ἀϊ- 
ἱεποϊπαῖο Ἰητοσἔεοι: ἔγαϊτι8 φουροτα ἴῃ νἱβίης βοχ ἔγυδία, τῶν 
συνεπιτιϑεμένων ἑκάστῳ, μπέομέᾳμα δογωώπλγ) φιμὲ φεπιμᾷ ἐῃ- 
ναδογαηέ ἔζδωπι, πὰ 6 1486 πχαπλοΙϑῖ. Ορυξ, οι ἐπιεέ- 

ϑημε ΒΏΡΤΑι ᾿ 
΄ ΣΥΝΕ ΠΟΜΑ͂Ι, ππὰ ῥόφιον, οοπιξέον. 2 Νῖαος. ΧΥ͂, 2. 
συνεπομένων αὐτῷ. 1 ορίτος ᾳαασαυα 5 Μίδοο. Υ, 48. ΥἹ, “). 

ΣΥΝΕ Πρὸ, αεϑοπέζον, οοπϑογιέξο, σοπρθηΐο φασι αἰξὶς 
δ αἰΐφμο, ρμαοέξοον, οοπεοίξέμο, ποδβίσατα αἱ γθαΐθ πὸ πὶδὮ.- 
ΣΝ 721, ὀγάδραγο αὐ αἱοεηάμπι. Τ)απ. 11,0. 866. οοά. Οὐῆο." 
συνείπασϑε γὰρ λόγους ψευδεῖς ποιήσασϑαι ἐπ᾿ ἐμοῦ. 15. ΧΙΗΙ͂, 
ὅ8., τότε συνειπαμεϑά ἀλλήλοις λέγοντες κι τ. ὁ 

ΣΥΝΕΡΙΕΏ, φοορενον, αὐἄξμνο. ὅ Ἐμπ4τ. ΨΠΠ, 2. συνερ-.. 
γῦνρες τοῖς πρεσβυτέροις τῶν ἱερέων, οοορογαπέεθ δϑηϊοσι δ 18 
βιςετάρτη. 1 Νῖδοο, ΧἼΪ, 1. ὅτε ὁ καιρὸς αὐτῷ συνεργεῖ, αυιοά 
ἐδ ρυ 8. ρ50.πὶ ἑμναγ δῖ. Ἠεσγοῖ. συνεργεῖ, βυοηϑεῖ. 

ΣΥΝΕΡΙΟῚΣ, οοορογαγέμα, οοπιμποασϑ, ορρογξεγιειδ. ἃ 
8οο, ΙΗ, 7. μάλιστα τὰς νύκτας πρὸς τὰς τοιαύτας ἐπεβου- 

λὰς συνεργοὺς ἐλάμβανε, Ῥταθοὶραα ποοιριὶδ, δά ἴ4168 ὁ Χοῦτ. 
δίοπθ8 οοππεπεραϊ δ, ἀὠὐἰεθαῖυτ. 2 Νίδοο. ΧΙ͂Ν, 8., καιρὸν δὲ 
ἐαβὼν τῆς ἐδίας ἀνοίας συνεργὸν, ἴδπιρυδ ἀδτεαμι ορρογέωπεεπι 
ὩΘΠΓ186 8.86 ὩδοζΏϑ. ΝῊ" ' 
ΣΥΝΕΡΕΙ Δ, πα ξωίοξο, σοπζιηοεΐα νἱγέδεδ αροὸ, ἴἴ. 

ἴδ τηραϊο ροπνεγζο, ν. 6. ἴῃ ρυᾷπα, οὔεπαο ἐπ αἰξεπι. “ Νίδοο. 

ἯΠ]|, 80. 560. «414. εἰ Οοπερί. συνερείσαντες, δεουπᾶυπι Ογο- 
ἐλμη, οογέροπθα., υἱ ἀρᾷ οῤγδέμην Ἰεβίτατ, ϑεουπάιπι δα- 
ἀμοίέμην οφγχιῖχὲ, ὡπρ φοαοπιᾳς απέπιο θύω 607. 

' 3 
ὃ “«ᾳ 
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πιαξὲ, «οοπμτοξὲς απὲπιὲθ ὧαο νἕγέδιιδ ἐποιπιδενέεε; Μιὰ απο. 
406 6. συνερέζω δο δελενεὶρ λαειεετὶ Ζ,εςίο. Ῥοΐγδ. ε; συνερείδω: 

ἘΣΥΝΕΡΙ' Ζ4), εἰπε ρερηο.  Νίαοο. ὙΠ, 230. 5υ 
νἱρίπεὶ καἰ} ᾿πίετέεσεταπε τῶν περὶ Τιμόϑεον συνεριζό ον; 
4αὶ σμπε Τιυμποῖμθο ρηρπανεγαπέ, ἘὮ. ὁ. πιέέξέιστι Τιισίδεϊ. 
Οοά. “465. -1δι Βερεῖ τοὺς συνερίσαντας. διρέάαδ: συνερίζω, 
φιλονεικῶ. Φσεγεῖ, σννερίσαντα, συνάψαντα. ᾿ , 

΄ ΣΥΝΕῬΧΟΜΙ͂ΑΙ, σοοπνεπῖο, ππὰ νεπῖο, σοπρΎεα ον, 
ΘΟΗΡΥΘΡΟΥ, Ὁοπιζέον,, εδἴϊδιῃ: σοσεάο, δἰπειεῖ ρεγοτί, νἷπι δοπ 
ἐμπρο. Μ4Ὰ, Ψοπέο. ἴον. ΧΧΙΣ, 4. συνελεύσεταί σοι εἰς κρίσιν, 
πρα νογεῖσὲ ἴόσυπι δᾶ ᾿ιχάϊοϊτ. ἘΖοοῖ, ΧΧἊΧΙΤΙΙ, ζο. συνέλϑω- 
μὲν. σοπνοηπέαπιξϑ. ες. Ογνεϊὲ Ἀ8. Βτοπι. συνέλθωμεν, συν» 

᾿ ̓ αχϑῶμεν. - "ἜΌΠ) ΗἸΡὮ. ἃ η05ν, ααὐοΐθ. Ζ7πὸ. ἃ ὅδαι. Π|| ὅ6. 
δὶ συνῆλθε δἀνετθία! τος δοπιθαάδαπι δὲ οαπὶ 5εατιθηι γο08 
ἑαπρεπᾶυπι 6πῖ, οἱ 611: ηὦ οἴπ, Ῥτδοινῖς Κ᾽ μίραϊπε, ηυἱ 
μδθεῖ: σοπροπιΐπαπδφησ, -- ἬΝ, 46. ὥδοι. ὙΙΠ,, 21. - Ἰϑληῇ 
ἩπρΡ. σοπιργελεπαο πι6. ἴον. ΧΙῖῪΆΪ, 9. - γβρηῦ ΒΕΕΡ. οοη- 
φτορο σ. ἴοο. ἸΧ, 2. - Ἴ2Π, δοπδοοῖοῦ, ὅγπιπε, Ὅομ. ΧΙΥ͂, 
Κ, “συνῆλθον. - ἢδη, 40. Ἰοτειι. ΓΠ, ,8, - κι». οβ. ΧΙ, ὅ. 
860. οο. Κωζ. - ἠΌΝ2 ΝΙρΡὮ, σοηστερον, Ἑχοᾶ. ΧΧΧΙ͂, 45. 
ἀΡεν. ΧΧΧ, 15. - ἪΡ, σαλμο. Ῥτον. ΧΧΗ͂Ι, 535. μεϑ᾽ ὧν 
συνελεύσομαι. ϑεᾶ γοῖρὰ δδθὸ δὖ ᾿ῃιουρτοῖθ βοῃδιιβ οδῦδα δ0 
Ὁπιΐδδ0 Ἵν δὐάϊεα υἱάϑηζυν, τ Δρραοζοῖ, ψποτεῦπι δἰδχυσι 
5. δὼ νόο6 δηϊεοοἄϑθῃϊθ τϑξεγεῃάτιπι δἷῖ, δτη δὸς Ὁ 16 ρῖ886 
μαϊδΣ πο δοὲ ψϑγοϑιῃ}]6, - ὩΣΒ, οοομσγο. Ῥτονυ. ΧΧΙ͂Χ, ι8. 
- 50, γεναγίου, Ἰοῦ, ὙΙ, 20. πάλιν τῷ δικαίῳ συνέρχησϑὲ, 
ΣυΓδῸδ ἰυδῖο σοηνόηξέδ. θᾶΡ. ὙΠ, 2. ἡδονῆς ὕπνῳ συνελθούσηξν 
«ἀσοεασφπέο δὰ σουσυδίζαπι νοϊυρῖδῖο. ᾿ ᾿ 

᾿ς ἸΣΥΝΕΙΣΘΊΙ 427). δἰπεμὲ οοπισάο. Ὧπι4, σἄο. Θεα. ΧἸΤΗ͂, 
52. δγπιπι. Ῥ6. ΧΊ,, 10, - 5735, ροδδωπι. Ῥ5. Ὁ, 7. τούτῳ οὐ 
συνήσθιον. Ἰυκροταῦξ Ὁ5Ὲ ΜΚ ἼὩΝ. 

ἐ ΣΎΝΕΣΙΣ, ἐπεοϊερεπεέα. 353, ἰἄδται. Ὥγαε, ΤΥ͂, 6. Ἃ 
Ῥδν. ΧΤΙ, 52. (γενώσκοντες σύνεσιν εἰς τοὺς καιρούς. ΚΣ μἷξ. νἱτὶ, 
4εῖ πονεγαν δἐπρσμία ἑαπιρογα. 7οοορῆ. «ΑΙ. 7. ὙΕΙ͂, ἃ, 2. οἱ προ 
γεινώσκοιξες τὰ μέλλοντα.) ΧΧΤΙ, τ2. οἵ αἸ181᾽1 δδορζιβ. -- ΜΏ Ὑ333 
ολαία. ροέοπέξα, ἔ απ. 11, 20. τὰ Βέοίέιι6 γογιπιέμαπι 8606. 
ἴυ5. 8εἀ πι4]6, Ῥετεῖπδξ δῆπε σύνεσις 1δὲ ροϊίυθ δὰ ῥταδοδ. 
δοπβ ΜΏ59Π. - 23 φ ψὲν͵ ἴοὉ. ΧΧΙΙ, 4. ὃ διδασκων σύνεσιν. 

ΠῚ ΣΆθότα ψεγεοξαῦς, - ὨΡ, σδοέσγιέέα. Ἰοῦ. ΧΡ, 4. ΧΧΙ͂, 22. 
ΧΧΧΤΗ, 5. οἱ δ1101..ὄ - 35 ΗἸ ΡΒ. ἃ 5, ἐπέσίορενε  μοῖο. νι 
Ἀερ. ΤΠἧ, τι. Ῥ6. ΧΧΧΊ, 11. Ὅλη. 1,.1γ. κΞοο. ςοὔ, Οέε. 
ϑγπιπι. 198. ΧΧΥ͂ΤΙΙ, Ὁ. - ἰϑῦη, ΗΊρΡΒ. ἰἄδπν. 1 Ῥδτ, 
ΧΧΎΥΠΙΙ, τὸθ. - ἥξΌΠ, σδωρέοπέξαᾳ. Ἐχοά. ΧΧΧΊ, ὃ Ὥ ϑοϊ, 
ΧΧΧΙΝ, 9. [ε6. ΧΕΙ, τὸ. - ὩΡΌ, ϑάρον, "ξ. οοπϑδέζέμπι, 
100. ΧΙ, 20. - 91, δοῤῥεπέξα. ἃ Ῥατ. ἵ, γο. χἱ. 12, λδη. ἵἉ, 
17. - πλυ Ῥδσι, ΗΙΡΗ. ἐγγαγο γαοίορδ. ΤΟ ΧΤΕῚΤ' ΠΩ 
δΌρτα 8. ἐπιστήμη. “ ὙΦ 7, σανγπιοῖρ σγμαίεηθ, δαο αἰ άαεοα- 
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Ἰΐοα, Ῥε, ΧΧΧΙ͂, τι. ΧΕΙ, τ᾿ οἵ διιδὲ δαβρίυβ 1ὰ ἐπϑοσίρεϊουΐο 
διε Ῥεδιοσπι. - 122 ΝῚΡΒ. ὁχ 38, ἐπέσέερ στ δεπι. ἴε8. 
Χ, 15. - ἨῊἿΝ, σὐδέἑπιρείο, οὐ ὁ, αἱδροδέξϊο, ἐποέγμοείο. Τβοοά, 
1ον. ΧΧΥΤΙΠΙ, 15. ϑδστωο ἰδὲ δβδὲ ἀθ δαρίϑαιΐδα, ἀθ 4ὺ8 ποῦ 
(οαπιοάθ ἀϊοὶ φοίΐοεκῖ: ποπ ἐπουπέγα αἰΐᾳεὲς ραίσεὲ δὲμδ σύνε- 
ον: δὲ Ἡποιιοαο σώνεσις μϑθτ, ἩῚΡ τοδροηᾶογε ρμοϊδϑϑεῦ Νύα 
ξυνεσες Ὦ. 1. ποῦαϊ τὸ βάθη κῆρ συνέφεωρ.. δαὶ σύνεσος ἢ. 1, Ρεχ 
ποὶρηγισίδοι 6ἤδοέμο ἐπέφίοροηέταο ποῖαῖ,..8. ρνυμάσηξοι δὲ ἔππω 
ἐεἰϊοροπέον Γαοέα 2 ϑοὰ ξοτῖο δοτίρβογαὶ σύνθεσιν, ᾳφυοά νοςᾶ» 
δυϊυα ἀδ δέμμο ραπεπι δαοχοσίεπι Ὀϑσρδίυν αὖ ἦπο. αποάδηη 
Ἰδιοερτθῖο Ἷονῖς. ΧΧΕΥ͂, 7. ἴῃ Δ ρροηα. δὰ ομβ, Ἡεναρία' 
}.880. ᾿ῃέᾳπε τοβροη δὲ ἢθθσ, ΡΨ. - 5. 1 θα, ΧΥ, ὅ, 
4 ει, ΧΧΧ, 22. Ῥε. ΟΧ, 10, - πχε (θ;ο! 3), 6]18ο ἢ)ς 
Ὦδη. Υ, χα. 15. 16.. -, τῖϑῆ. ἙΕχοά. 

ΤΙ, ι5. διανοῖξα: σύνεσιν αὐτῆς. Ῥτγμδέωα μαΐαθαξ, δοβ Ἰόρ 8.8 
δ) πρθῦ. (ὐδεῖθ προ. 8110 ]1οοο τὸ πον α τοἀδιάοτθ ρος 
συνέσις.. ἘΟτῖδ586 ἴδιθὴ συνᾶσες 46 δρ6 ἀροϊρὶ ροῖοδξ. Ογοέέ(α 
ΙΙΧΧ τοερεχὶδδορυίδι δὰ πῆρα, ὥποαγεπι ἀποξίοπσπι, δ. 4088 
ὑπ απ τας Ρυοτ. Μὰ 65, ΧΥΤΙ, 4. οἐὲ ΧΧΥΤΙΠ, 10... δϊτ.. 
ΠῚ, ,8, Τωμέν., πὸ 61186 βαορῖμβ, δοῆδσι γοτιϊξ, υμὰθ δρρᾳτοῖ, 
ἐπεεπι 5886 οαρέιωπ.,, ἐμέοίϊερέμρπα δὲ ψὲπρ ορφηοδοσπαϊς, ϑῖτῃ 
Υ, 1ο, σύνεσις ἀσφαλὴς, δεηιοηξέα οατῖδ., ἐμαάξοίωπε σρτῖατς, 
ὧδ ουΐυ5 νοτίϊαϊο δαι18 οομεῖδι. ϑϊτ, 1, 4. σύνεσες φρονήσδωρ, 
Ῥεκϊοοξίοαΐίπια δαρέεπέΐας. Ὑἶβο εἰἰλα ὟἹΙ, 37. οἱ ΥὙΠΠ 12. 
82}. 1, 1.1. ὉΔΣ εδὲ πιαᾶδ, απὥπμξ, ὁ. 4. νοῦς. δῖ. ΧΙ, 
45, δ... 11, χά, Σὰν ἀπολεέμοι σύνεσιν, αἱ ἀεξεοοτῖς ἐπέαϊἐδοέϊε, 
Δ6 πιοδεῖΘ σἱροτγθ, . ἱμεεῆοφυμέυς Βῖο ἀδέξχῥα. δεπώπι. . δ)τὰ 
ΧΧΧΤΥ͂, χ1.. σύνεσίς μου, φιφο τέριρ. λθο οορπονὲ, ἔπίραΐως, 
4υὶ βαρεῖ οοποιραέμαζηθα., Ἰεδὶς δρηθδια,, ὐεμοῖ ΠῚ, “5. 
ἐκζητηταὶ τῆς συνέσεως βυῃῖ 5360. Βδααμρίδιωη, ρλεἑοδορλιὶ,. φωδ, 
σῆμ δἰδιωτυ. δημαξιεπι ἐπ, ἐονθοίρ αἰέολα ταγιεπυ μοϑι ΘΓ ᾿ 

ΣΥΝΕΤΑ' ΖΘ, τῶνα ἐφριέογ. Ὑ5., φοηρξδέμπω ἄα, Ῥδ. ΧΥ, 
το ὉΣ ἴδπνδε 411} υχὸ συνήτήσαντα, τοοῖλυβ συνετίσαντα ὈΔΏθμῖ. -᾿ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙῚ ΖΟΜΗΙ, απειοίέέαπε ὑπο. Ὑ χηπ ἩΛΒΡ: ἃ 
ἢ). δαπδορὶο νο]: ᾳδεροίο, ᾿ “ἴημ. Ῥα. ΟΝ ΤΙ, χι. συνέταιρια, 
σδήσομαι. Ὁ: ἐτος ἘπεῤδῚ ἈΦ τῆν τἰδος τ ἢ 

ΣΥΝΕΙΤΑΊΙΡΙΝΣ, ᾿τοοΐξα,ς. ἀπιέαα, »οοὐᾳἰΐα βοαπιίπα, ΩΝ, 
Ρἷατ, ἔοεσω. δχ ». [πά, ΧΙ, 57. 88. . 

ΣΥΝΕΤΑΓ ΡΟΣ, «οιὐαζἧο,, δορίμδι» ᾧ.. 4.. οοπιδοσαζὲδι 
Ὁ.) δοοΐμο. Ἰαὰ, ΧΥ͂, 4.6. (θῖδεξ 1. 4. παρανύμφιος;λ υδϑγπίπιι, 
ὕει. ΧΧΥ͂Ι, 46..ὄ - 20 ο614. φροίμϑ. ἴδδι, 1, νη. 866. 4οὰ» 
δλίε, ὅ Ἐπῆτ. ΨΊ,, δ. φυνεταῖροι, μὲ ερηέντα οοραίϊτέδ,, Θητῃ-, 
εἰϊανξξ : δὶ ἴῃ ομα]ᾶ, Ἐπάτ, Υ, ὅ, "εοὶ π29 δοϊϊοσίμπι,, ποῖά, 
ἸΙΧΧ νοσίοσατδ σύκϑδουλοι.. Τάφαι. Κὶ Ἐεάν, Ὑ1.,.. δὲ Ἐπάι. Υ, 
θ, ΤΙῃ γεϊοσὶ Ἰοοο Ζοβδεράμε κ(, 4, ΧΙ. ο. ἅ. Ῥ. δ52. αν. οὗ 

Ν 

σὺν αὐτῷ. Ἡενοάαοι, ΥἹ1. Ρ. 444, 7. 
Ἕ κ᾿ 

ΧΧΧΙ, 5. Δ δρς ᾿ 

ΥΠ] τά.. [οΡ. ΥἹ, 29. 6ξ. ἰδὲ. ὁδορίπδβ. - “ΡΟ, 4ρ.9. Ηοβ., 

ἊΝ 
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ΣΥΝΈΤΙ ΖΩ, ἱπὲοϊϊοροπέοπι γϑάαο, ἐπέοίζορονο Γαοῖο, 
οοφο, ογμαϊο,, ἐπιβέξέπο. γι ΗΒ." ἃ. 72, ἐπέσίϊσῥονε ζαοίο, 
Ῥς. ΟΧΥΠΙ, "7. 84. Ῥδη. ΝΙΠΠ, 16. ΙΧ, 22, ὅγπισα, 5. 
ΤΧΧΗ, 17. - πῶππ ΤΠ ρλ. δἑἰενο᾽ ζἀοέο, Ἐ. 6. Ἀ.1. ἐν απιχειέλίατσ 
απέπσιηι δἰ μαἶδο. Νεῖδεα. ΨΙΠΠ|, ε1. οἱ συνετίξοντες τὸν λαύν. 

" βόηδθὺ δοάριι. Νίοϑβ εἰπι}}1 γδιϊοπθ ἀϊοίπναβ: σὼγ ἤογημηζὲ 
δείπρεη, - ὈΣΏΛ ἨΡΕ. ἐπέοέίοσεπέοόπι τϑάο. ΝΟ αι. ΕΧ, 20. 
ϑγπιπι. οἱ Τ,ΙΧΧ Ῥε. ΧΧΧΙ,, το. συνετεῶ σὲ, ἐπδίξέμαπι ἴδ. 
Ἡδογοῖ. συνετιῶ σε, σοφιῶ σε. τὰ ἐξ Ζ, εχ. Ογνεὲ 2,18. Βτοπι, 
"1858] φυοά γτὸ σοφιῶ Βαρεδῖ σοφίσω. ᾿- ΥὙν5, Φοποέδμπι ἀἴο. 
ΟΜ. Ῥε. ΧΝ, γ. συνετίσαντα. - π259 ΝΡ. ἃ Π25,, ἀρογίον. 
βγπιπι. Θεω; 1Π, 5. συνετισϑήσονται, ἐπίείορεπίεδ τ δα άδη- 
ἐμγ. ἴάθδι 1δὲ4. ν. γ. συνεείσϑησαν. Τῃ υἱτοάυθ δαΐθαι 1000 
τοῖα ξοτηνῃ]α μεῦτ,, ἀρεγέξ δωσέ οοιἶὲ, δβρδοϊδῃ ἀὰ 68βῖ. 

᾿ ΣΥΎΝΕΤΟῚΣ, ἱπέοίίεροηδ, δαρἕεπϑ, ργείεπδ. Ἐλναΐλε Ρ]υτ. 
ἐϊγὲ, Δοπιέηοο. ἴον. ΧΧΧΙΥ͂, το. 34. συνετοὶ καρδίας. ἴιερ 

" συνετοὶ καρδίᾳ. έν σογαἀΐδ δυὰϊ δχ ϑὰ Ἰοαυδηαι 'Βεδτ, 86- 
ῥιοηίοα, ργμασπέδα. -- 13. "δίξωμδ. Τότον. ΧῚ Ι͂Χ, 6. ἐκ συνετῶν. 
ΝΝοπ Ἰοροευὴῖ Ἐ555 5350, δ0ὰ 15.235 Βαδδυδγαπῖ ρσὸ ραγιϊοίρίο 
ΨΟΙΡὶ 712. “ δἷπι 15, Μώμϑο τοδογὶς Ἰηθαι. ΗΠ, 18. συνετὸς 
δεο. εὰ, ΑΩῶ, “Βοτῖα866 τοροπϑηάυμι εβὲ δυνατὸς, δὴ φυᾶπι 
ὩΟῺ ἱρῃοΐο, ὑ᾽ ἢ αυλπάοάιο δὰ απέγεεπι ἴτατβ ἔδυτῖ, 1151 π)8115 
συνετὸν ἀ6 αγίξβ γυρίϊέαπαὲ ρογέέο ἢ. “1. ἰπιοτρτοῖατι. Οδτῖθ 
ἀρᾷ Οταθοος ἀυσαυθ συνετὸς ρογέέέμα ποιαῖ, ν. ο. δρυὰ 
Ῥογδίμπι 111, 45, 5. συνετώτατοι ἀϊουπῖατ ἐξέσγανωπε ἰαέΐπας 
γώ’ ῥσγεέΐσο πεδ,. τ΄ ἘΛ22. ϑγτάπι. Ῥτον. 1, 2. ϑεῃϑυπι 6χ- 
το 8811, - 32Π, δαρίεηδ. Ὅεη. ΧΙ, 55. Ἐχοά. ΧΧΧΙῖ, 6. 
65. Ὗ,.21. οἵ 41181. - 7915 ρατῖ. ῬΔΒ.᾿ ευρογέμδ. Ὥγουξ, 1, κι. 

ὀοφοὺς καὶ συνετους. -ἰ ὯΛτΣ ὉΝ Ἢ, ἑώππον οπιέηΐ, Ῥτον. ΧΧΧΙ͂, 
ὅ0. - Π|5, ϑαοσγαίοδ, ἃ Ἀδ6ρ. ΧΙ,.9. ἘὈὲ τδιηδθη ὁ συνετὸς αὐ 
Ὡ ΟΣ 157} δχρτίπιοτο δεῖν, δε ργὸ δ. ο βδδοηάυπι, συοᾶ 
ἐχρ]οαῖοποηι πουιϊπῖβ Ῥγορεὶΐ ἑωδαὲ σορτίηοῖ, ἃ νὴ, σορπθ- 
ρὲ!. - ὉΔῸ γατῖ. ἩΪΡΈΉ. ἃ γ2. κι Ῥεῖ, ΧΥ͂, 22. ΧΧΥ͂Ϊ, 5.. - 
δοϑσς ράτι. Ηρ". Ῥτον, ΧΥ͂, “5. ΧΥ͂Τ, 20. λη. ΧΙ, 53. 
ϑγπιήι. Ῥτον. ΧΙΧ, 14. - γ133, ματε, ΝΒ. ἃ 1,3. γον. ΧΥ͂Ι, 
41. ΘοΒεῖ. ΙΧ, ν᾽). 168. Υ7Π|,.2.. .- ΟΥΣ5 2 Ῥ]υτ. ἔοσπι. ἐπρϑημΐ. 
ἐᾳέοε. ἴε6. ΧΧΧΙΤ, 8, συνετα. 5512, αυοά ἴα αἰ ΘΥΒῸπι Ω0- 
ἔδι οπι, ημξ γαοὶέ σα, χμαο λονλϊηδῆι ἐερέπερεπι αο ψἐδεναίοπι 
ἀεοσπὲ, ἀιϊιοὶ αυοᾷθθ μοῖΐδδβε ᾿ργείδγ δ᾽, ̓ ᾿φμὲ ἐπροπῖο ροϊ[θέν 
υ πὶ ποτίοποη ροδβίυ]δὲ ἢ. ]. δετῖθβ οσδα οηΐδ. - ἔν», αϑέμο 
ἔμ8. Ῥτον. ΧΙῚ, 4. - ὑϑῶ, ἑπέοϊορεηεέα, Ῥτον. ΧΙ:, ὃ. 
ΧΧΊΙΠ, 9. 81:τ. Χ, 28. συνέτος, ρὲμδ. ργοῦιδ, ἱπέῤρεν νἕέαο, 
δὶ ορροιπίτας ἑῷ ἁμάὰρτωλῷ, 6011. Αοἴ. ΧΙ, γ. Ἡσογοῖ, 
δσυνέτος, σοφὸς, συγκεκροτημένος. ἡ , 
, ΣΥΝΕΤΟῚΣ ᾿ΕΠ177., ἐπεοίϊορονεδ φέσι Ὁ5), ῬΥΟΒΡΦΓΟΥ. 
1 ϑαῶ. ΧΥ͂ΠῚ, 50. συνέτος ἦν, Ῥγμαδσηίεν, ζογείέεν ασ {είς 
6ἰἴεν' ἀϑοδαέ. ΠΝ 
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ΣΥΝΕΤΩΤΕΡΟΣ, δοπιρᾶτ, ἐπέολἐορ οτεζον.,. φαρζοπεξον. 

Ὧ5η, δαρέεηδ. Θδθῃ. ΧΙ, 59. ἈΝῚ 5 δἰῃηϊειάϊπδ δαεαυϊξατ. 
ἘΣΥΝΕΤΩΓΤΕΡΟΣ ΓΙ ΝΟΙΙ͂ΑΔ], ἐνιξεϊορομεέογ. 730. 

Β3Ω" β6 48. Ὁ. ὅγηιηι. Ῥ6. ΟΧΥ͂ΤΙ], 100. 
ΣΥΝΕΤΩ Σ, ἐπεοϊοσοπέον, ργμαεηξθν. ἮΘΏ., ἐμϑέξω 

ἐυϊΐο. ῬεΔΊα. ΧΤΥ͂Τ, γ. ψάλατε συνετῶς. πο ᾿Ν5Μ)Ὲ δῸΡ- 
Ῥίεσυπὶ “ὃν ᾿ 

᾿ ΣΥΝΕΤΩ͂Σ ΠΟΙΒ᾽Ώ, ἐπεολίοροηεσν ζαοίο. 12. Ἡ ρς 
Αγ. ἴε5. ΧΧΙ͂Χ, 6. 

ΣΥΝΕΥΔΌΟΚΒΩ, σοπιργοδο, οοπϑοπξίο, οὗδογνο. 1' 
Μασο.], 60. εἴ τος συνευδοκεῖ τῷ νόμῳ, δὶ 4ῃ}5 οὔδονναῦ Ἰϑρϑιι. 
ἍΜαοο. ΧΥ͂, χά. (υ)Ἱ συνευδοκοῦντες τῇ τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὰ ᾿,Δλ- 
ληνικὰ μεταϑέσει, Ομ οομδοπέξθηξεα ραῖτ!, πὲ ττὐ8 8 ἔθυσε ὩΣ 
δὰ τὰ Οτβϑδοοόστη. Ὑιὰ6 οἷ ν.. 85. οἵ οοὐᾷ Αοι, 11], . 

ΣΥΝΕΎΡΙΣΚΩ, οἰπιμῖ ἐπνογιὲο, ἨΌΝς, σοηρτορο. Αἴ4ι. 
1 δαπὶ. ΧΥ͂, 6. συνεύρω σὲ, δἶπιυϊ ἱπνδηΐδιη 16, 80. πῖον Απιβὶθς 
16, δάδοᾳυο ἀϊδρογάϑηι: πδπὶ θς ἢ..]. ρδγαίΐεσε τποιαῖ, 
δεπίενερα ἐγι ΑΡΡ. αὐ ΚΥ. Υ΄. γ. 5801. Ἰεξϑτθ πᾶν ]ῖ συνσύρω σὲ, 
(011, ΧΗ, 425. Κωϊραξια ἈδΌαῖ: ἐπροίναπι ἐ6. δινλ)ὰ ταιϊΐομα 
108 γόσ6 νογερέοξσίμ οἱ βο]θσθδ. ᾿ ϑ 

ΣΥΝΕΎΦΡΑΠ ΝΟΜΑ͂), οοπραμαᾶδο, δέπιωδ ῥαδέον δ᾽ 
πιὸ αδἰδοέο, οἰΐδτι δἰ τα Ρ᾽ οἱ ΟΣ ἐαθίοῦ, σαμαΐδο, αἰδἰδεέο πιξ. 
πο, φαιαῖδο. Ῥτον. Ὗ, 18. σννευφραίνου μετὰ γυναικός. 

ΣΥΝΕΦΙ'ΣΤΑΜΑ͂Ι, ὠπαὰ ἐπογρο. ὉΠ, σοηργέρο. 
Νυαω. ΧΥ͂Ι, 5. συνεπέστησαν ἐπὶ Ἡωυσῆν, ππα ἐποιγροδακε 
δάγοιδυβ Νίοδοη. Οοηξ Αὐσι. ΧΥ͂Ι, 22. ἵ 

ΣΥΝΕ ΧΩ, οομέϊηδο, σοπιρυσλομαο, οογγὶρέο, απεὰὼ 
᾿Ῥίοοίον., σοπιρίδοξον͵, σοπεοίγίηρο, αἰδέξηδο, οἰαμαο, οοοίκοϊο, 
ἐποίμάο, οδοΐάἶδο, οολέδερ, Ῥνολέδοο. γλϊε, οαρὲο. 1 Ἄςρ. ΟΙ, 
10. - Ἴοε, οἰαμάο. Ῥε. ΤΧΝΉΗΙ, 15. μηδὲ συσχέτω ἐπ᾽ ἐμὰ 
φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦν ἀδαπε οἰαμάκαέ δΌΡΘΥ τὴϑθ ρυΐοιδ ο8 
δυππ), - ΝΜ, ἐχέξέισα. Ἰοὺ, ΧΧΧΤ, 45. φόβος γὼρ κυρίου 
συνέσγε μδ. ἴίπιοτ ᾿'οηΐαι Τλοτηΐηϊ οογγέρωϊέ τηϑ. -- ἾΒ, ἑπέθρι 
Ἐξοοῦ, ΧΙ, ΠῚ, 8. Ὁ] συνεχόμενον Δάνονθ [δι ἴον ἐδὲ ἐπέδρ., ἱς 
4. ἀναμέσον, 4.0 Ὁδτι5᾽ σδῖ ἢ. 1. 7π0. ἤπέονβργεβ, - Ἃ Ῥτδοῆχιαμι, 
ἐπ, Το», ΨΙΙ, 11. πικρέᾳ ψυχῆς μου συνεχόμενος, διαδτὶϊυ ἀΐπθ 
δηΐηηδ6 Ὠιόδο σορδίγέοέμδ: ὟἮιάδ εἰ ον. Χ, 1. - ὍΣ ὟΝ 
Ῥεγίμγδο. ϑγπιηι. χ ὅδ. ΧΥΪ, 14. συνεῖγεν., δογγέρειέ δΈΠῈ 
πιοτδὲ αὐ ἐπιδέαν. -- Ὁνὸπ ΗΪΡΗ. α Ὗ)9, δαρίο. Ἰετδνα. ΤΙ, 1. 
δὺ Ὡύση, Ῥόοπὸ σον. ἴον. ΧΧΧΙΨ, 14. εἰ γὰρ βούλοιτο συσχεῖν 
(ὰ συσχέω). 581 δπΐπι νΟ]ΌΘΕΙ ΘΟ γα σογ6., Ὦ. ὁ. ϑ6ν 676 Θιεπὰ 
ἐρ ἀρόγο. δυο ποιΐοπδαι Βαροξ ἀπα4υ6 ἢ. 1. ξογπι]δ. Β6- 
ὑταῖοα, Οομξ, Ζοχίσου Ν. Τ. 5. 8. ν. ᾿- ρῷῶπ ΡΊΒ. απιρίδοίον. 
Ῥτον, Ψ, 290. μηδὲ συνἔχου ἀγκάλαις ταῖς ἰδίαις, Ἀδαὰδ ἀπι- 
ῬίοοίενΘ Ῥτορτῖϊβ Ὁ]ηπ18.. Πρεγοῖ. συνέχου, κράτει. - 2Π. 
ϑεδοοῖογ, Ἐχοᾶ, ΧΧΥ͂Ι, ὅ. πέντε δὲ αὐλαῖαι ἔσονται ἐξ ἀλληλων 
δυνεχόμεγαι, 4αΐπαλιο δυαῖομι δοτεϊηδο δγωπέ ἔπίοσ 60 λωυλούχω 
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τ ροπδέρέοέαο. Ψίὰα οἱ Ἐκοᾶ, ΧΧΧΥΪ, 9. ἘἙποΐ, ΧΧΧΙ͂Σ, 4. 
ἐτωμίδας συνεχούσας (80. ἑαυτὰς) ἐδξ ἀμφοξέρων τῶν μερῶν, 

᾿ δα ρου Βα τ 118 υἵσίπαιδ 866 σοπιρίδοίοπέδα, ναὶ πἴτγίπαυο 
οοποίνίοία. δῖ. Αροβίοϊυθ ῬὨΝΠΙΡΡ. 1, 25. συνέχομαι γὰρ ἐκ 
τῶν δύο, οοηπδέγέπρον δῖα υἰσίπαιδ, Μοιδρῃοσααι ὶσ ἀεβα- 
χαῖϊϊα νοϑιϊπισηῖο, ηποά υἱτΐπαια οοπδίτι ριον. ϑίσυτι γϑτο. 
1416 νοδιϊ δηΐου 6Χ πἴγϑ 6 ρδτίθ δδαυδ δι δἰτγαλέϊτων, 118 
«Δροπῖοϊυς τιοῖδρθοσδαι 146 ἀδβυτιθηθ8 ἱπουϊῖ, 86 δοᾳῦς 
ττδῖὶ ἀοοίἀεν!ο σοππιρδηᾶξ δὰ Οἰτίδιυπι, δο πϑοδβϑιταῖα μεῖς 
ΧΩΔΏΘΙΙ ἴῃ ΘΑΙῺΘ Ριορίοε ῬΒΠΙρρθηβθδ. Φεογολέμε: συνέχε» 

. ται9 συμπλέκεται. - Μὺ3, οἷαμαο. Οϑι. Ὑ{1Π1|,. συνεσχέϑη ὁ 
ὑετὸς ἀπὰ τοῦ οὐρανοῦ, οολὲέδοδαΐμν' μμνία ἃ οοεῖο. -- Ἰ3ὺν. 

᾿ οαρίο. Τοῦ. ΧΧΧΥ͂Ι, δ. συσχεϑήσονται ἐν σχοινίῳ πενίας, 60π- 
δέγέπροηδερ" ἔμμΘ ρᾳυροτῖδειβ, 7 εοά. Ἰοὺ, ΧΙ Γ, 8. συνέχον: 
ται, ἐεποδπὲ 8. απιρἐεοίδηίιν 86. -“- ἘΩῸΞ, δέομέ ἀφια. 10οὉ. 
1Π|, 24. συνεχόμενος φόβῳ, τιεῖῃ οογγδρέμθ. Τιδ ξοτίδββθ 
ἐτδηδῖυϊοτιης οὐ σοπιτηᾶ δε] 6η8, ἃ φοῦβὸς ἰποϊρίδηθ, δυὲῖ 
ΣΩΛῸ αφμαδ ἰγγμεπέεε ἂς διεπιπεῖς ρογέομέΐς ἰπτοϊ]οπολτῖαξ, δυξ 
ῬΏΔΜ5 Ἰοροτίης, Οοπέ. Τθυο. ΨΙΠ,, 57. - »20 Καὶ οολέδεο. Ῥτον. 
ΧΙ, 26. ὁ δυνέχων σῖτον, οολέδεπς᾽ ἔταπιδιῖσαι, τὰ 4ποαῦς 
ἤηο. 71η1|. Οἷο. αὐ «Αἐο. , 4ι. 1ἐν. ΧΧΧΥΙΠΙ, 35.- φοπιργί- 
γαθρθ {γεωπιογνέμπι. Οὐδ. ργο ἄοπιο θ. δοπιργέϑδιπι, ἐδηθγε. - 
ὙΧΘΌ, Ρνολέδιέεζο. ι ϑ8πι. ΧΙ͂Υ͂, 6. ὅτε οὐκ ἔστι κυρίῳ τὸ συνε- 
χόμενον σώξειν ἐν πολλοῖς καὶ ὀλίγοις, ᾳυΐϊα Ἰοπιῖηο ΟῚ 66έ 
γοαέγίοέιπι (Ὦ. 6. ἐπιροϑαιὀὲἐϊδ) δαινᾶτθ ρὸσ πιυϊῖοβ νοὶ ρϑζ ρᾶϑιι- 
08. Οοπξ, Ἃ Ῥατ. ΧΉΨ, 1. Πεογοῖῦ, συνεχόμενον, ἐναντιούμε» 
νον ἢ αῤῥωστοῦν, δὶ νά Ζπε. - ΧῸ,, πιρηξέϊο, ϑγποπι. - 
1.5. ΧΧΧΨΥΠΙ, 45. συνεχομένους, Ὦ. 6. ὅδηδ6 πιμηξέαα. 27οπί. 
268}6 γαμεῖ]: οολασγεπέθε. - ὈΝΧΌ, απρμοίέα. Φἴφε, Τλεοα, 
χ ὅ8ι, ΧΧΙ!, 2. συνεχόμενος. - 43 Ν ΡΒ. »κὠέμα, διρτῃ, Ἐ;260}.. 

, ΧΧΧΗ͂Ι, 2. οὐ συνεσχέθη ἔτι, ἸΟῺ διηρ!ις οἰαμαεξ αἰμγ, 86. 
05. - Ψ, ἐγάηδέο. ἴοσοιι. ΧΧΠΙ, ο. ἄνϑρωπος συνεχόμενος 
ἀπὸ οἴνου, Ὦ. 6. Βοπιο ἐπεδνέαέμδ ψιθο. Ἐοτϊα Βεδταῖοδ, 
ΨῬῈΥ,) δ81:2}67 φμέπι ἐγαηδὲξέ νέπμηλ, ποῖδ᾽ αποατιο νέγδσρ αὶ ν'πὸ 

Φιμμογαέιεπτι, “ ἜΧΡ, οἰαμαο. Τῦϑαι. ΧΙ, 17. συρχῇ τὸν οὐρανὸν, 
καὶ οὐκ ἔσταν. ὑετὸς, οοεἰμααέε ςφοοαπι, Ὧξ πόπ ἱϊ ρὶανίδ. 

,. Μιὰ οἱ 1 Ἀρρ. ΨΗΙ, 55. 2 Ῥασ, ΥἹΊ, 5. 1 ϑδπι, ΧΧΙ, 7. 
συνεχόμενος (ἴα Ἡοκαρίὶς Μομεξ. νἱτίοδο Ἰορίτυν συνγεέχο" 
σμένος). Ἰἴα ἰυχία αἀ, Οὐπιρί. Ναὰ ἐπ Ζγαποοῦ, εἰ. 8]. 
Ἰερίϊος συνεχόμενος νεσσαρῶὼν νοὶ νεεσσόρ. διίάαε οἱ. 1έκ. 

, Ογνεμ δὲ. 45. νεπι, συνεχόμενος, αἀῤῥωσεῶν, ᾿ ἢ κρατούμε- 
ψος. ΟΟὨ δ. δΏρτα 8. ν. γνεεσσαρὰν δὸ  ϊεπεγπι δα 1Τιο..Υ͂, 
88. ν. “58. 4 ὅδ. ΧΧΙΆ, 21. συσχεϑῇ (1έα Και. ἐεεὰ 
«4,ε“. συνεσχέσϑη) ἢ θραῦσις ἐπάνωθεν τοῦ λαρῦ, οοπιργίπιαν 
ἐμ} γ6] εεδεοὲ Ῥίαρα βύυρος ρορυϊυη. Ὑίάο εἰ ν. 25. Νοίνθαι, 
ὟῪΙ, 10. αὐτὸς συνεχόμενος, δὲ ἴρ86 οἰαμθογαξ 64. Ὑιὰς οἱ κ΄ 
Ἀες. ΧΧῚ, 21. 2 εξ. ΧΙΥ͂, 26. 1 Ῥαγ, ΧΙῚ, ). “24. 1 888, 

᾿ 
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ΧΧΙ, 8. συνεσχέϑη γ Ῥγοϊεδέεα δεέ. ,(φε. ὙΤλεοά. ἴδτθαι. 

ΧΧΧΙ͂Χ, κ5. ὅϑὅγπιπ.. Οδὰ, ΧΥ͂Ι, 2. ὅγπιπι. ἴε8. ΟΧΥῚ, 9. 
δυνέξω, πέογμεπν οἰαμάαπι δ6ὰ αὐ ματέδηατεπι ἐπαρέμπι γα απι 
Καΐφ. σέοτδὲα δρο. - Ὁ ΕΒ, ζιωιξομέμε. Ἑχοά, ΧΧΥῚ΄Ι, "8. εἰς 
τοὺς δακτυλίους τῆδ᾽ ἐπωμέδος. συνεχομένους ν. ἴὰ ΔΆΠΌ]ΟΒ δαροτο, 
δυηδτδ]18 σοηδέγἑοξοδ.' - ΤΊΣΙ, ΘΟΏΡΎΟΡΟ, «[ᾳ". Ἐποᾷ, ΤΠ, 
,4. - Ἂχ, οδείάδο. τ ϑα. ΧΧΙ͂Ϊ, 8. συνέχειν τὸν Ζ4αβ) δ 
χαὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ, ἀκ οδαξάογεπέ Ἰ)ανιάξαι οἴ πι1} 188 δἰυϑ.. 
[Δ ἃ Νίαοο. ΤΧ, 2. τὴν πόλεν συνέχεινγ μγδπι οὐδέαενδ, οἷ 
ἴς, ΧΙΧ, 45. συνέξουσί σε πάντοϑεν, οὐεἰαοῦμηλ ἴα τἀ]. 
φυδηπ5. Ἧ1ᾶς Ζιοκίοοι Ν. 1. 8. Ἀ. ν. -- δν ῬΙΔ, ἑοσο, χ Ἄερ.. 
ΥἹ, 15, Τα συτα 7γοπιπιΐο Βέρλίμο. ϑεἃ τὶ συνεχόμεχα Ἀ. 1. 
μοϊία8 τῷ ΒΌ τοβροπμάδι, αυοα ἐσξπιδε, ἐαφιιθαν ποῖδῖ. ᾿-- 
ὋΣ, αγσίο, ἃ ὅδ. ΧΧ, 5, ἦσαν συνἐχόμεναι, ΘταῺξ ἐποέκθαθ. ὦ 
Βογοῖ.. συνεχόμεναι, κρατούμεναι. - γ5ἢ.» οοοέμάο. Ῥ6. ΕἸΧΧΥῚ, 
9. ἴδ5, 1117, 156. 88. 1, 5, τὸ συνέχον τὰ πάντα, φμὲ, ἑαὴ- 
φιαπ απΐπια τππαϊΐ, οπιπὲα οοπέξπεὶ, Ὑῖ4α δᾶ Ἀ. 1. Βνοι-. 
φὐποίἀεγὶ δρὲέοϊέ, Ῥ. 446. 8αρ. ΧΙ, χ1. συνεχομένη τῇ συνει- 
ῥήσει, σογγσρέα οοπεοϊεπιῖα. Κρ. ρογεμγαέα. ΑἸΐΐ ποτνος͵ 
δἰυδ᾽ Ἰεσύυπιξ συγαγχομένη, 8605 δε 6οὔθη. ὅδ}. ΧΥ͂]ΠΙ, 
20. ἀνεμποδίστοις συνείχετο ἔργοις » θα ἱπιρράϊεῖς οοπέῤπαδα- 
ἐμ" μοὶ δολαογοδαέ ογροιῖθυ8. [τ δίείμε. δὰ τεοιῖπε 
Βηοοϊποίάαχια 1. 1.: τεϊϊφασβ πυπβ βἰθθ ἱπιρδάϊπιθῃῖο 
περοῖδς δῶ 28 ὁγαΐ οοσωραέμδ. 1 Νῖδοο. ΧΙΙΠ, 15. συνέχομεν 
αὐτὸν, εἰφέέχεοιτειεϑ Δ], 2. Νίδοο. Χ, 10, τὰ συμέχονεα τῶν. 
πολέμων κακοὶ, οοοπμέέπωα Ὀε]]οταπι πι8]8, δῖ. δάνεγβλυπι 
συνεχῶς ἀσποέεῦ σοπέϊμθ.. Ηεογσΐ. συνεχῷς, ἐνδελεχῶς, πὺυτ, 
ἀγῶργ αεὶ, αἀδιαλοέπτως. .. Ὡς τὼ ." 

ΣΥΝΗ ΘΕΙΔΑ, σανιοιρεέμαο. ἡλῦμ, απιέοια, φοσὲμδ. ὅγηνς͵ 
παοΐμιδ δοτιθὰ δοᾶοπι Ῥσον, ΧΥ͂Τ], 9. συνήϑειαν, ξαπιίίατεπν 
οὐπεμφέιαἑτεστπ,, απελοέέέαπι. Αἃᾷε 4- Νίδοο. 11,11. ἐἐ ΥἹ, ι5. 

ΣΥΝΉΘΗΣ, οοηοιμδέμς,. ζαπιϊὲαγὶα. "ηνδνε, οπιπιΐβ, φιρξ 
οἰμη, αἰέφιεο εεὲ ἀγοξἑξοίπια, οοπέμποῖμδ, 80 η))ὲ, οοπτμγια δίς ο΄ 
οορωίανἐέ. ὅγπιπι. Ῥ5. 1ΑΥ͂, 13. 2 Μδοο. ΠΠ|, ὅ1. δὲ Κπέρα- 
ἐμ συνήϑεις δῖ ἀπιΐζας τα δῖ} }. ι, . ͵ 

ΣΥΝΏΔΙΚΟΣ, φῶ 96εὲ ἀεημαϊίο, οραφέαπειος. ὌδΑΣ,, 

“δομπΐμπι οὐπιϊἐεμάξπόπι.... Ἰ)8ὰ. Τν. 10. ϑοπαγζεπδεαγρίμδ δὰ 
1. ν. 8. 564α. ἀοραϊξ, δ) Βοα,, υἵ παρ βετὶ Δυάδαεοχοιι οθας-͵ 
40πῆ, εὐχιλἑἐμαέπεπι, 5864 6χ π8ὰ Ἰἰηριδρ ϑγτίδοθθ φεέαΐεπι͵ 
δοῖδτε. Οοπξ, νετς. ὅγκα. ΜΙ δε}, 1, 17.. 0]. 1, τά. 

ΣΥΝΗΧΕ' 
᾿ ,«- ἥ“. 

Ω, ὠπὰ δἰγορέέωπι δαο., σρῆδοπο. ΔῸΣ, ϑέγερο,, 
βέπιο, ὅγπιπι. Ῥο. ΤΥ 1Π|, 7. συνηχήσουσιν. Ἰάδαι͵ Ῥβᾳ]αι, 
ΧΧΧΤΙ, 5. 5 Μαοὺ. ΨΙ, 17. ὥστε αὐλῶνας συνηχήααντας 
ἀκατάσχετον οἰμωγὴν, ποιῆσαι; εἴ δῷδο ν4}168 σογιδοπαηέθς μθῖ- 

βοϊαυπι οἀθξεῶξ οἷαπιοζοτα τερθεουόδα, 1 ͵ο 85. Ῥ. δ51: 
ἔοὶπι, ὥστε καὶ τὸ ὕρη αυχηχῆσι. Ὁ , . ᾿ 

Ι 
- 



ὶ 
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. 
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το. ΟΣΥΝΘΕΙΑΩ - ΣΥΝΘΗ ΚΗ 

ΣΥΝΘΣΕ΄ ΔΩ. τῶνὰ νοῖο, σοπϑοηέϊο. ὅλ), νοῖο, ἀοσιέδδθο, 
Τευς, ΧΙΠῚ, 8. οὐ συνθελήσεις αὐτῷ, ποέῤ ν»οὐξα σέξιΣ ἀππῆσγο, 
Ὕοχ οοουεττῖϊ εἴ ἀρυᾶ “γἱδἐορῆ. «Αἵν. ν. 852. 

ΣΥΝΘΕΙΑ, εἰρηωπι, φιεοα 65 οοπιροδέξο α΄ αξι» ς ἐδεϑεγᾶ, 
οἰΐδτι οοπιροοίέέο, οοἰϊεοέϊο. τΉΒΌΣε Ὁ]Ὲτ. ουδέδοέξοπος, οοἰἑερέα. 
ΟοΒε]. ΧΤΙ, 11. οἱ παρὰ τῶν συνθεματωνῦ,, 4υΐδιυ5 πιυπτβ ἀδίται 
εταὶ οοἰεοξέοπεῆςξ ἔδοϊοπϊ, Δαοΐοταβ οοἐϊθοέἑοπεπ. Ἰἤομπέξαιιοο- 
γιξεϑ Ῥότρογαπι ἰταπδία τ: φωξ α σοποζξεθ,. Οοος. ΜΙ͂δ. ἐπ Εοοίδο. 

᾿ συνϑεμάτων, συνταγμάτων. 8ϊο εἰ ϑολοί, αὐ Τοοῖδ5. 1. ο. συνα.. 
ϑεμάτων, συνταγμάτων, συναντημάτων. 2 Νῖδαοο. ΧΤΠ, 15. σύν» 
ϑέμα, ϑβέρπιωτι 8. ἐδεδογᾶπε, παίρο Θεοῦ νίκη, αὐ ἐδββοιᾶ 
δηϊωΐ σα ταπι ἰη Ορίϊπιδπι βρθηι οεῖρεπδϊ ογδῶῖ. 146 δά ἢ. ]. 
Βαασϊμείδαπι. Ζ, εκ. Ογνῖιὶ ΜΧ,'.5. Βγόπι. σύνθεμα, ῥῆμα, ἢ σημεῖον 
τὸ ἐπὶ γνωρισμῷ τῶν οἰκείων διδύμδνον. ΤΤδεγοῖ. σύνϑεμα, 
σημεῖον. ἀφορμῆς δραματούργημα, σύμβλημα. Οοπέ., ν. σύνϑημα. 

.᾿ ΣΥΝΘΕΣΙΣ, οοπιροδέέξϊα, οοαρπιοηέαξΐο, σοπιπιέδδιγᾶ 
οἐμοἐξδεοὲ γοὶ, ϑροοϊαῖιϊαι ἀ8 οοπιροοίζέοηδ ὠπισμοπξογτι δέ αγῸ. 
γπαέμγε ἀϊοιϊαν, ἀπ ἀθ ἤβεο νὸχ δἔξδαι ἐροα μπριοπέα οοπιροοϊία 
ποῖδὶ οἵ ρὲρπισπέα. ἘΣ, ἀγοόπια οὐογαίωπι. Ὡκοὰ, ΧΧΧΥ͂, 
26. - 5.53, απιδέξια, οὐγοιέξι5. 7πο. Ἑκοὰ, ΧΧΥΤΙ, 5. - προ 
Ῥατῖ. ῬγὮ, δαίέωπι, τῖ. οσοπυπεΐχκέιπι. Εχοὰ. ΧΧΧ, 55. -- ὨΞῚΡΌ, 
εἰϊεροοίξία, οναο. Πιο. ον. ΧΧΊΙΥ͂, γ. - Ὀ2, 505, ὐἱδῥοςἑείο, ξογπια. 
Ἑχοάὰ, ΧΧΧ, 52. 57). - 9.50 ρίυτ. ἀγοπιαέα. Ἐχοά. ΧΧΧΙ͂, 10. 
ΧΙ,, 25. 1ον. ΤΥ, γ. δὲ δ] 1δΐ. - Οὐοηβοτ οτΐαπι 8. νυ. σύνθετον. 
ἩΜΐτα πὸ ὈΠῸ τοοᾶάο ρτορδηάα δοδὲ πορφηυοτυτι σεηιεπίϑ, 
ΤΙ ΧΧ ἴπ οαπίθυβ Ὠἶδοθ]οοΐδ Ἐ35"1Ὸ ὁ βοσυιΐ δ: πη] ἔτη ἀξ δπὶ ἀ6- 
ἀάχί956 ἃ Ἐϑϑο. -- ΌΡ.» οεἤέέιια. Ἑπκοά, ΧΧΥ͂, 6. ΧΧΧΝΥ, ὃ. 
16. 28. - πῆρ, μπριθηέτσι δθη6 τπῤαέμνε, «4. ἴ68. ΕΟὟΤΙ, 9. 
δὲ νἱάοπάιν6 Ζονιζξαμοοπέμο, Οομπξες σασαᾳῦο δὲν. ΧΙ ΙΧ, 1. 
εἰς σύνϑεσιν ϑυμιάματος. : ΝΝ 

᾿ ΣΥ̓ΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΧΟΣΜΟΥ ΤΗ͂Σ ΔΟ ΞΗ͂Σ; εοήι- 
Ῥοδέείο ογπαΐέμε σἰογέαδ. “μξ, ογπαπιδηέμπι, Τρ. ΠΙ, ιϑ. υδί 
ἀυδε νογδΐομ θα σου 886 τοῃξ ν!ἀδηῖυτ. “Ζέλαπας. Ἐ.11. ΟΡ. 
Ρ' 261. παῖδα ἐνδεδυμένον σύνϑεσεν ἐνδυμάτων κοκκίνων. ΑὖὉ 
41116. αθοφας 5οχίριογίθιυ5. σύνϑεσις αἰϊαυδηᾶο Ῥχὸ βεβότε 
φεείξα ἀδατρδίοτ, ΞΞ.ΞΞ 
᾿ς ΣΥ̓ΝΘΕΤΟΝ ΛΜΕΠΤΟΝΝ, δοπιροϑοέξιεπι πιῤεμέμτπ. ὉΔῸΝ 
Ῥίυτ. αγοπιαία. Ἐχοὰά. ΧΧΧ, γ.: σύνθετον, σοπιροείξιοπι, 80. ἐξ 
ναγὲΐα ἀγοπιαΐξέδιια Ὧὁ «ὐὐξπισπέϊδ. Ἰτὰ θδπ6 οοἤδοτοῖ. Ὑ146 
ΒΌΡΙΔ 8. ν. σύνϑεσις. Ἡεεγοῖ. εἰ 7,εκ. Ὀγνε πὲ 9,8. Βνεπι. σύν" 
ϑέτον, ἐξ ἑτεροειδών πραγμάτων συγκείμενον. Οοπ, Ἑγηδ9ἐὲ ποῖος 
ἀὰ ϑιυδάαο αο Ῥλανοτνίιξ ρέοσεας «αὐνάε᾽ ρ. τάο. 

ΣΥΝΘΗ  ΚΗ͂, γμαοίμπι, ζοσαΐμπεδ.  Ὀδλὰν ᾿Ἰᾶδπι. «446. 
Τἤεο. 1 ϑδὼ. ΊΙ, το. «(“4. ϑγπιπι. Ὑλεοα, Ῥε. ΧΧΥΤΨ,, τ. 
1.5. ΧΙΙΙ͂Χ, 8. ΓΕΙΧ, 4ἱ. ὅγπιηι. Οὐ. ΥἹ, ιτι8. Ῥ5. 10.107, 21. 

. Οοπξ, 868ρΡ. ἴ, 16. ΧΙ, 241. Ῥοκιγόπιο Ἰοοο ἐϊα: ὄρχους καὶ 
συνϑήκας ἔδωκας, ἰυχαιιδηῖδ οἱ ἔοοάοχα ἀοαϊοιὶ, Ηἰο ἑαταπιοαῖδ 
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“αἰτὶ ἐοεδοτίδτια οοπίαπφοπίυῦ, ηὐυσὰ ἐοοδδοτα ἑυταιιεπεῖο 
ΘΟΩΒτπιδΥΣ 80] Ραμ. ἐσεγολίμδ: συνθήκας, ὅρους. Τιθρδ 
ὅρκους. ϑιιάαϑ: συνθῆκαι, αἱ πίστεις. αἵ διὰ τρεὼν ἐτελοῦντο, 
λύγων, ἔργων γ᾽ χειρῶν" λόγων μὲν, οἷον δι ὅρκων, ἔργων ἃὲ, 
οἷον δεὰ τῶν ἐν τοῖς βωμοῖς θυσιῶν, χεερῶν δὲ, ἐπειδ αἱ πίστεις 
διὰ χειρῶν ἐγένοντο. Ἠδδο ἀδδαπιδ ε856 ὃΧ δολοίαδέα 44γἱ-- 
εἰσρῆ. δκὰ “οδανπ. Ρ. 586. δπδοῖδι Αἠοέογμβ.. Αρυὰ ϑιξάαπὶ 
εἴδει συνθήκη ἐχροπίΐζυν ὁμολογία ν ἰϊ. συγκατάθεσις. -- ΠγΠν 
Ργονίδεο. 1ε6.ὄ ΧΧΥΤΙΙ, γ5. ἐποιήσαμεν καὶ μετὰ τοῦ ϑανάτου. 
συνθήκας. Ὑοχ Βοῦτ,, 4086 Ῥτορτῖθ μνἐφέοπεπι ποῖδξ, ἀτοϊτυν 

᾿ δαοάαο ἀο ἐπάμοϊέο δὲ ρμαοα, ἰἴὰ αὶ Ἰδιὶπθ μὸσ ρμαοέμπι τα ὰξ 
Ροβδδῖῖ, ἃ χϑᾶ. ΠΣ, ὅὁδοαγσ, Οοπῇ. ϑιένποπὲθ 7 6χν. ζοῦν, Ὁ, 53ή. 
- ὭΣ, γδοία. Ὅδη. ΧΙ, 17. 860. οοὔ. Ολέε. Ἐοτῖδββϑ οἢὉ 
εοπιρασιαγαἶξ δἰροϊδοδῖσπν, αἀυδη Βαδοῖ ὔν, ἀ6 γοράίδγε εξ. 
Ῥαοίο Ὦ. 1. οοριϊατυῦῖ, 80 -δΔ] θα 860 Ὡοζῖο ἃ βουῖο ογδῖϊον 
εἷς ἀΐοὶ τοῖοδε. ᾽ὰδ δδσάῃοπῆϊα. - Δ ΡΉυσ, γεονέξμα ἐτι6ϑ. 
Ὅλη. ΧΙ, 6. τοῦ ποιῆσαε συνθήκας μετ᾽ αὐτοῦ, ϑεῆϑαπι θδπδ 
ΘΧρΡΙεβδδτηῖ, - ὩΞΌΣ, ζμδίο. 165, ΧΧΧ, ). οχ Βοῦτ. 6κρ]1-. 
οὐηδα «δῖ ἀε λίδαέἑου δῶδ οἵ ϑαογἐβοέξθ, αυῖϊθι5 ῥτδοθαπε μα ϑ 
ἔοδάοτγα δηξία δβ86, β8αϊ}ϊ8 οοῃδῖαῖ. Ῥεάδιοσθα Ἰορίτυς δρυά 
Αἀφείϊαπι ῬΕ. ΧΙ.111,.1. δὶ νόγρὰ οὐκ ἀπελαϑομεϑά σου, οὐδὰ 
παρέβημεν τὰς πρός σὲ δυνθϑήκαρ, ηὐσδσ'ίη το ταπέυπι σοάλοθ 
ξεταπῖωσ, εἵ απ θη αισοηέο ϑυδρθοῖα υἱάθθαπίογ, εἷδά 
ἀυδῖο διυὰμϊ Φρυγία, δὸ νουρα Φιμοεοδὲξ ἴῃ Οοπιπιοηϑαγίο δὰ Ὦ. ], 
οομτὶ δ ηξ, : ἘΠ.’ 

᾿ ΣΥΝΘΗΜΑ͂, ἰᾶἄοτι, ἴοι δἰρητετι, ἐδόδογα, ογπιδοίμπι,. 
4.0 τ δέσε ἐπέθνγιο 806 δγιέ", ὈΠΒΌΡΕ, Ρ]ΌΥ, οοἰδοέέοηδε, οϑ-- 
ὠσία, ΟΟΒΕεΙ. ΧΤΙ, τι. Οουξ, ν. σύνθέμα. - ἸὙΡΙῸ, οοπϑεξειρέιπε. - 
ἐεπιρωϑ. 'ϑγηιπι. 860. πιᾶτρ. οοἄ. χοῦ. 2Ζοῖπι. Ἰυά. ΧΧ, 58... σύν». 
ϑημα δὲ ἦν. ΤΧΧ σημεῖον ΒΑΡ δῶτε, -- 50, νὸχ ρτοπῃπιϊδιιοπία 
ἘΡμγϑοιηΐζοδα ρσοὸ δ Ὡυΐ, “ωχθ ἀφμας, “μοπέμπι, Ἰαὰ. ΧΊΙ, 
6. υϑὲ τέοῖϊο πιοπαΐξ ϑελαγζεπδενσίωσ σύνθημα ποῦ 6868ε ἐπιθῖ- 
Ρτεϊαϊλομεπι γεγὺΐ Ποῦτ., δδὰ εἰ 4υ͵ἱδ ἔοτῖο νοΐδγοα ἔπε, ἢ. ].. 
τοἀαϊἀοτὶς εἴπατε δὴ σύνθημα, εαΐέθ ἐσδδεγαπὲ, 11} πὶ (οἴ 
οταῖσουΐδ 56: ΒΌτ δρεοία5886. - 5, (οκ Βδεὸ Ἀδδβίηξ: 
ἐδὶ δοααἴξέας, συμβολὴν οοποίσαζίθ, ϑγτ. ὅδ) ἃ οοπιρογέαηάο. 
510 δεΐμει ἱπ Ατο δχροηίτυτ ρὸὲ π3π, Νιοὶ Βο0 μαρϑηῖ, 
οἰθοῖο μ.) ἃ συμβολή.) Τιυᾶ, ΧΙ, 6. Υἱάο οἱ  Νίαοο. ΠΠ, 45. 
δοὺς σύνθημα, ϑεοῦ βοηϑείας, ἀαπ9 ἐδαδεγαπι δ. ἐεγπιδοέμπι πιξζξαι 
ἐαγδ, θεοὶ αἰἰπίζο. Οοπῦεον δὰ ἢ. 1. Βαασμοΐζεπι δὲ Ογοξέξεπηιν 
γιίάε οὲ 2 Μδος. ΧΠῚ, 25. δὲ σοπίδυ, 4088 οχκ Φηγέρέαε ἐδ 
Χοπορἤοπέο Οὕβεχναὶ Τδοδοίίμα ,“τἰνογ86. ϑαὸν. ἈΡ. Ὑ. ς. γ. ἢ. 
4β:. οπῇ δἀάδηδα εθὲ δολενοδεϊέμς κα Οποεάπάτὲ δεγαίας,. ο. 28, 
Ῥ. 89. ϑιξάας ἃ Κὥδέογο βυρρ)οῖυδ: σύνθημα, συνθήκη; σὺσο 
σημον. λόγος ἐν πολέμῳ ἐπὶ γνωρισμῷ' τῶν οἰκείων διδύμενος. “᾿ 

Ἡρογοᾶ. συνθήματα, μαϑήματα;, ποιήματα» συνθῆκαι, σημεῖα, 
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λοά ΣΥΝΘΑΛΜΩ -- ΣΊΝΙΗΜΙ 

 Τῆοπιαα Βἴαρ. σύνθημα, οὐ σύνθέμα, τὸ ἐπιφώνημα, δλέ.. 
γουσι τὰ στραεόπεδα ἐν ταῖς μάχαις, γνωρισμα τῶν ὁμοφύλων. 

ΣΥΝΘΑΜ' 2, οοπνέησο, φοοπέογο. »ὴλ ῬΙΏ. αδδοίπζο, 
εἰΐδν ἥγαπρο. Ῥδ. ΟΥ̓͂Ι, χ6. μοχλοὺς σεδηῤοῦς συνέϑλασεν, 
'Φ0Ρ8ρ0}]Δ ἔειτοα οοπέγίὶνἐέ. ΑΗδλεγοΐ. συνέϑλασε, συνέτριψε. 
Μ3:.- “φ, Ῥ6. ΧΙ, ΤΠ, 21. Ὅλ ρτὸ συνέϑλασεν, φαοᾶ ἀχμιθοοὲ 
ἰεκαρία,. κοτε ἄππι οδὲ συνέθλασας. Ῥοδίαϊαι Βοο ἰοχίυε 
Βοῦτ. οὲ ΤἩίδνοὔγπιμδ, αὶ Βαῦσὲ; φμᾶδ οοποβρέοἑξ, - ῬΌΣΗ 
Ἡ ΡΒ. «ἑάγ6 ξαοίο. Ἑποοῖ. ΧΧΙΧ, 7. συνέϑλασας (Ἰϊὶ ἰδεῖ 

᾿᾿συνέκλασας ΒαΡ6πε) αὐτῶν πάσαν ὀσφύν. Ἰαελῖο 1ορ.1886 νἱάθι» 
ἴὰν ὨΧΎΡΠ, φυοά οὔπι Ὑχὴ δᾶ0ρ6 δἱβηλβοδιϊομδαι ροτμιυϊαῖ, “ 
ὙΠῸ, ῥεγομέδο. Αἠ. Ἰαὰ, Ν, 26. - γὺ5, ἀέγμο, Ῥε. 0.01], 6. - 
λὲν πχῷ ῬΊΒ, αἰέσοίρο δὲ ὀχραπάο. Νῖϊο. 1Π1, 5. « γχρ ΡΙΒ, 
αἀπιρμέο. Ῥδ. ΧΙΙΨ, 9. ὅϑόσγηλο δὶ δϑρί “δα λαϑέές, αυΐθδ 60π» 
7ηέπβονο πιεὶῖαρ ὁοηνοηΐτθ, αὐδπὶ ασερμέαγε ᾿πῖοτρζδϑ δχιδίϊς 
χαδ886 νἱἀεῖυτ. - ΥΧᾺ ΡΙΒ, φωαδεο, Τυὰ, ΤΧ, 55. Ῥ4. ΓΟ ΧΧΙΠ, 
λ 5. Αι. σεῦ. ΧΧΥ, 2. - δὶ πα, Ῥε. 1,, το. Ὀὲ8. 

ΣΥΝΘΙ.2 ΒΩ, οοπιργέπιο, αοἰίαάο. 8ῖ:. ΧΧΧΙ͂, χ6. μὴ 
συνϑλίβου αὐτῷ ἐν τρυβλίῳ, πὸ οοἰίααν ἐς οατ 1119 1 οδίηο. 
Αἀάο. Μδοο, ΧΥ͂, τ4. συνέθλιβεν δερ. «165. ἈὈὶ χοϊίφυϊ ᾿Η0 1: 
ἔθλεβε Βαθεηε. ΤῊΣ : 

᾿ΣΥΝΘΡΑΥΎ Ώ,, σοπέογο. δ, ὕεαησο. ϑγπεπι. Οοδοὶ, 
ΧΙ, 6, συνθραυσθῇ. Ἡδόγολ. συνθραύεαϑαι, συντρίβεσϑαι- 

ΣΥΝΛΗΜΜΙ. ἐπέοίδοσο, οοφποιοο, αἰέεπο, αῶνεγίο,. 
απὶπιαάνεγέο, γοϑρέοϊο, ἧϊ. ρογέξμδ οεπι, ἃ. ργμαΐομμδν ὥρο. 
ἥθι.. ἴτε. ΨῊ,, 9. οὐδὲ μὴ συνῆτε ,, ποὴ ὑδιε σϑείγο ἐπέθἑἑορ οἐὲϑ 
8. ἀχρογέοπιξτιξ, Ὦ, 6. ποῦ φοπέέηροςξ νοὐέα ἤαεο ἐξδοναξίο. ἴα 
ἕσχῖία Ποῦτ. Ἰεριεατ : ἸΌΜΏ εἶν, ποη αγζέξα Ἀαἰείαδ,, Ὦ. 6, ΡΩγμπε 
Φγέεὶα ζείΐοεδ. Ἰη δ ἀρρᾶτοῖ, βοι διαϊα δά πὶ 6656, ΕΧΧ ἢ. ]. 
3552} 106 .866, οἴ Ζήῥολασίξε ἰὰ δέδέ, Ον. Τ. ΧΙΥ͂. Ρ. 122, ορὶ- 
Ὡδῖιιβ ἐδῖ, Νοπ δυΐθια οπιμὲπο ἱπιργοθθὮ}}18 88: βϑηϊθαὶ!δ 
Ἡοιιδὲραπεέ, φουὶ αἃ Ὦ, 1. τοποὲ, φίγοτα Πἰργατῖοθ δογι ρ516850 
συνῆτε. Ὁδὶ Ἰοροῖοῃξ μένητε, πιαησὑϊδέδ. - Ὡς ἸΔΔΣ ὁ ἸΔ12 07, 

᾿ Καὶ, Ηέρλ. ὁ Ηρ. Ὅθφαι, ΧΧΧΙΙ, 7. σύνετε δηὶ ἔτη. γενδας 
γδνεῶν 5) Γέϑρέοδέθ, 4 Ά680 δῆπος ἴῃ βομογδίΐομϑδ βοπογϑεϊοῦψμ. 
λ Βος. 111, 9. τοῦ συνιένας ανὸὼ μέσον ἀχαϑοῦ καὶ κακοῦ, υἱ 
ἰσποεοαέ Ὀοπτ τηδ]ο, ἃ Ῥαδι. ΧΧΥῚΊ, 5. τοῦ συνιένεος (50. 
αὐτὸν) ἐν φόβῳ κυρίου, αὶ δαπι ἐπϑέξέμαδαὲ ἴῃ το]ρίοθν, δυδ 
ζω. ρδεδῖο δου γπαδαί. τ Ῥαν. ΧΧΥ,, 7, πᾶς συνιὼν, οὐοῖ 
ΡῬεγέδως νοὶ πιαρίεἴον. Οοπξ, ν᾿ 8. Όὶ μτὸ τελείων 6} 11 βαβεῶὶ 
αυνιεωὼν. »] Ῥᾶσ. ΧΧΧΙΥ, 1.) πᾶς συνιωῶν ἐν ὧρ ἄνθις ῳδὼν,΄ 

οπβιηΐδ ᾿ϑδῖσυχθδηζοσιτν ττιδίσοτοχη ρσγέέωδ. Ἐπώτ, ΨΙΠ,, 1Ά. 
συνῆκα τῷ λαῷ » αἰέεπάδδαπι Ῥορυ]ο. Νοδϑι. 11, 10. συνῆς 
κὲν ὁ λαὸς ἐν τῇ ἀναγνώσει, αἰξοεπάφδας ρορυ]αε Ἰοςεϊοαί. γ᾽ 146 
αἱ ν. νά. εἰ Ώδι. Χ, 11. Νεδοιι, ΧΤΙΙΠ,», συνῆκα ἐν τῇ πονηρίᾳ» 
πε 6] ρα Ρ δι, απυοά πιδυπι εεδοῖ. ἴον, ΧΧΧΙ,, 1. οὐ φυνησω 
ἐπὶ παρϑένον, τ ἑἰαδοὶνία οοιἐδε ἐπέμσαγὶ6 γἱτρίαοιι, Υιάθ 

᾿ 
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ΒΌΡΤΑ 8: ἐννοίω. Τοῦ. ΧΧΧΊΙ, 12. μέχρι ὑμῶν συνήσω, νοϑῖε. 
αἰέεπάαπι. Ῥέ. Ψ, ι. σύνες τῆς κραυγῆς μου, Φεέέσηεἶφ. οἸατιοτὶ 
τηδο. Ῥε. ΧΧΨΥ͂ΤΙ, γ. οὐ συνῆκαν εἰς τὰ ἔργα κυρίου» ὩΘὰ αἐέδν» 
ογωσεέ Οροτῖρυ Ὠομιίη!. Ῥε. ΧΧΧΊΙ, 16. ὕ᾽΄4 6 εἴ Ρε.1ΧΧ1], 
17. Ῥα. ΕΟΟΥ̓ΤΠ, 9. πρὸ τοῦ συνιέναι τὰς ἀκάνθας ὑμῶν τὴν ῥάμνον, 
4086 νοσῦα ΚΖ μἰραΐμθ παῖδ ττδηβῖιϊ: ργέμδημαπι ἑπξοἰΐδ- 
δέγεσιξ ϑρέπαϑ σοείγαα γὐαπιπεπ. ἘΠ5 ἢ. }. διωιρυϊδ8 φυαοάδπηι, 
ἴῃ γοσθ συνεέναν, υὐ ἴ γσοθ Βοῦτ, 1.37, 4080 ποῦ δοϊυτα 
ἑἐπέοίζερσνο, 8ϑὰ οἰϊδαι ΟγθΔΟΉ᾽6., ἈΥΟΡ Υ πύπαγα ποῖαῖ. Ἐροάδπι 
τιρᾶάο συνίημε Ῥτορτῖο Ὡοῖδι μα πεέζέογο, οἷ, δῖ ἀ6 ρζαπέξο, αν.- 
δογίδως δὸ ζγμέϊοεξ᾽θ βοῖσῃο Ἐδξ, ἕα ΟΥ̓ϑόσόγα, Οοπξ. Ζ,6χ.. Ν. 
ἽΤ. «. ἄ. », Ἄδοιῖς ἰἴίΐδαᾳυο Σήξονονεγ πεῖφ, τ ἴυϊ6 νοῖρὶ5 δου. 
4μαεὲ ἐπ γα, ὠσεὶ ἐν ὀργῇ, Δρφαιεῖ) ΤΠ ἸΧ δοοαῖμο οδὲ, [Γ8}8- 
(τ: ἀπέεαμαπε ογθοοαηὲ δρέπας σοϑέγαθ ἐπ γλαπιρμπε. δ. 
ὉΧΥΨΗ͂Ι͂, ο5. τὼ μαρτεύυριὰ σου συνῆκα, αἰέοπαο δὰ Ἰερο5 ἴυδϑ. 
Ῥε. ΟΧΧΧΎΙΙΠΙ, 2. σὺ συνῆκας τρὺυς διαλογισμούς μου ἀπὸ μα» 
᾿αρῦϑεν, ἴα ἐπέοξορίο οορἐλτῖοτο8 πιθαδ ὁ Ἰοπρίπαυο. 166..1, 5. 
δ λαὸς μου ουὅ συνῆκεν, Ρορυδυδ τοϑῦυβ ΠΟΙ. απὲπιαάνογέϊέ, 
Ἡεεγοῖ. συνῆκεν, ἔγνω, ἐνόησεν. Οομπέ, δὰ Ἀ.]. Τονγεὶ. 2Ζ[- 
εοεἰϊ, Ογέ. Ῥ. 256. δ64ι. εἴ Ρ. 265. Ώδη. Ϊ, 17. Δανιὴλ συνῆκεν 
ἐν πάση ὁράσει καὶ ἐνυπνέοις;, Τ)αιὶοϊ ἐπέοίἑορ σδαἐ οτνδ8 ν᾿δῖο- 
᾿χι6β δὲ βοιηῃΐα. Ὑὲδο οἱ δ. ΤΧ, 15. Ώδη. ΧΙ, 57. ἐπὶ πάντας 
τοὺς θεοὺς τῶν παντέρων αὐτοῦ οὐ συνήσει, τοῦ ομραδὲξ οξαῦθ8 

᾿ἄδοβ ραίσαπι βδαοόγυηι.. Τ77δοα. οἱ ά. Οπίπέα Ῥε. ΟΧΎΥΤΗ͂, 
200. - Ἰ555, ἐηέοίος ογιέέα, δαθὶπιοϊδοῖο νοσΘ ὅλ. “41. 
ὅγπιπι. Το. ΧΧΧΤΥ͂, 16, 401 δηΐο “253 ᾿ῃδϑγιθγασξ Ὁ ομπὶ 
ἸΙΧΧ πεῖ, -- γ5)π ΗἸΡΕ. ἃ 59, σοοηδγπιο. Ῥτον. ΧΧΙ, 20. 
Γιερότυηῖξ γῶν, αυοελοῦο οἴ ἰεροπάσυαι ᾿ἰτοταπι τοδιρλμο δ 
ἰυῦδης. - ηὐη ΗΊρΡΒ. ἃ 10, ρογποοίο. Ῥ8. ΧΙ ὙἹΙ͂, 421. υδὲ 

Γ εἐυάίοο Οσρρεϊέο Ἰοροταηξ 7525. 804, τῊὲ δωκέογβωο πα Α(πέξογ ἐξ 
ΟΡ. 582. τησποῖξ, 1]υἃ συνήκε δδδυχηδοσγυσιξ οχΣ σόγθὺ Ὁ] τέ πιο 

οἰ δῖο αυοηθο τοϊϊημεγαως, Αἀὰο Ῥ8. ΧΙΙ͂Χ, ιὖ. -- δα 
ἩΐρΒ. 105. 1, 7. ἵνα συνῆς ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν πράσσης. οἱ ἴπ 
οι λθυ8 ῥγμαϊδηῖθν ἀραδ. Υἱὰο εἴ. 1 ὅδ, ΧΥΤΙ͂Ι, ὅ. χά. αἵ 
οοπῇ, 3 Οος. Χ, γ2. δὶ γοῦθα οὐ συνιοῦσρ σουηπιοᾶὰφ ΘαΡΟΩΪ ' 

 Ῥοεδϑυπῖ: πον ρὑγωάφηΐξεν αρπὲ. ϑιελλιῖος ὐοπόγμξ: πὸ 869 
Ῥέμηιξ, ϑὶο οτίαπι 1 ὅδηι, ΧΥΤΙ͂, 20. 860. οοἂ, (ϑὲοί, οἱ ““ἰεκ.. 
συνιέναι ποῖδι ἐπέείϊοροπέοπι. ἀο ρνμαάδπέεπι 46. ργαεείαγα. Ῥδ. 
ΧΧΧΥ, 5. οὐκ ἡβουλήϑη συνεξναε τοῦ ἀγαθῦναε, πι60 γδοέδ δ6}- 
ιἜδέ, πδὸ γϑοέα αρὶέ. Ῥε. ΧΙ,, 1. ὁ συνιὼν ἐπὶ πεωχὸν, υὶ 
σωγαπὶ λαδεῖ Ῥαπρότουνα. 166. 1.11, 18. συνήσει θὲ οὐτι 22|6- 
γοπγπο. τε ἀθυ πηι 688 ἐπέσίεσοέ, 568 ργμάενδ οἱ οογἀαξτα 
ογίδ. ᾿Αἴφι. συνετὸς ἔσει. Ὁ δι. 1, 4. συνιέντας ἐν πάσῃ σοφίᾳ, 
ομμτΐ δαρίδηϊα ἐπρέγωοίοδι. Ὑιὰθ δὲ 1)δη. 1Χ, ι5. Εἴεογολ. 
συνιέντας « γνόντας. - Ὀυοπ ΗΠ ΕΒρΡ. ἃ οθ, ἐπ ῥπαεάΐαηι πιθ 
ἔξροπος ἴ68. ΓΤ ἸΧ,, τό. μετέσεησαν τὴν διάνοιαν τοῦ συνεξναι.᾿ 
Ν.Ὶ, .. "πῶ, ὁσηοιφ. Ἰοὺ, ΧΧ᾿ 4. συνέετε, δὶ ῥτοὸ "5 Ὕη 

ἐ 
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1ορῖ986 Ὑἱδοπῖνν ἘλΣΥη. -- Μὴ), Φοίο, Ἐχοᾶ, ΧΧΧΥῚΙ, ., - 
οὺ, δον. Ἐχοᾶ, ΧΧΧΥ͂, 55. -- γ28 ραγὶ, ΗΊΡΏὮ. ἃ 113») φγμαΐδης, 
γπαρίείον. ΑἸ, τ Ῥατ. ΧΧΥ, 8. συνεων. -- Ἰθ.32 ΝΙΊΡΒ. οοηγπιον. 
166. Ὑ], 9. - Ὑμρ ΡΒ. λίρο. 1οΒ. ΧΧΧΥΤΙΗ, 51. συνῆκας δὲ 
δεομὸν πληϊάδος, «ΟΝὲ συνέημε ἰἴοτααι δοοϊρίδηδυαι 6δ ἰὰ Ὧ0- 
εἴομῃα ρῥιορτία, Ός δε ὠὡμ πιδέίογθ, δὲ ὁχ δἀϊυποῖο ( ]δῖ. 
σοπιπεέξο ) οοπέμπρογα ( ἀς 408 νἱἀδ ἰῃπ Ζεκ. Ν, 7.), Ὡϊεὶ φυΐε 

, δίδἔυοζο πι8]1ξ, ῥτὸ συνῆκας ξΘροπεπάυπι 6666 συνῆψας παρα τὸ 
συνάπτειν. Ηοο Θῃΐπι δἱρηϊῆοαῖ Ὑ. ““φεέία Βαθοῖ 2) συνάψεις. 
Σιμά. πιωπφιξαῖ οοπέμπρενο ναἰεδίϑ ὃ - τὰ, νἱάδο. 4 ϑϑτι, 
ΧΙ], 19. Ιοτοσι. ΧΧ, 12. συνιῶν Ψεφροὺς, ρεγερὲοέοπϑ τεηδὲ. 
(Οἷοες. βγεπι. συνεῶν, νοῶν, φρονῶν, ὁρῶν. - ἘΦ. ομείοάϊο. 
156. ΕἸ ΧΧ 1ος.1, 8. Τοῦ. 1Π|, 8. οὐ συνεεῖς ἀποπνίγουσα 
σου τοὺς ἄνδρας. δαία: ἐμ 65, μας «βοοαν. Ι,Θρὶϊ οὐ σὺ εἷς 
ἀποπνίγουσα κι τ. Δ.,) 4086 Ἰεοϊῖίο χοοαρῖδα οἸμηΐπο ῥτδϑοῖδ' 
τοηᾶὰ νϊἀδίυτ. : : ' 

ΣΎΝ ΣΤΗΠΗΙΊ οἱ πιοᾶ. συνίσταμα:ι, αὐξείο, οσοπδέξειο, 
δέαΐπο, βἰϑέο, οσίσπο, σοπῆγιπο, οοημάδο, ΘΟΠΡΎΤσβο,: οοπε- 
γεδείο, σοπιπιδηαίο, ργαδήοῖο, δοριοῖϊέο, πὰ ϑαῦρο. ὍΝ, 

᾿ δέρο. Ῥα. ΟΧΥ͂ΤΙ, 16. νἱάδ βαρετὰ ἴῃ πυκάζω. -- γ}3} Η!ΡὮ. ἃ 
1)5, ἐπεοίέερο. Τοῦ. ΧΧΥΊΠΙ,, 45, ὁ ϑεὸς εὖ συνέστησεν αὑτῆς 

᾿ φὴν ὅδὸν, Ποῦ Ὦθπ6 πιυπδέγανίξ δοιι οοηοέϊέμδέ νίδωι 6δἷ08. 
ψιάοητουν 16 ρῖδ66 γ»27. - ἔοπῃ Ηἰρῖ. οδείρσηο. Τιον. ΧΥ͂, ὅ. 
ἧς συνέστηκε. Τι6ρ6 ἢ διῖ ἢ συνέστηκε. ϑότῆνο δηΐπι ἰδὲ 6βὲ ἀθ 
Τεπλϊϑδίομα ἤχου δϑμημίῃῖδ, - 5.5 ΗΠ. οογγοδογο, ὅγπιπι, 
ῬΞε, ΟΧΧΧΥΉ, ἅ. συνέστης. - ἈΧΛῊΣ ΠᾺΡ. ἃ 5.Χ5. δύπιπι, δ. 
ΤΙ, 2. συνέστανεαιν τῶῖὰ ἐμδιγρμπέ. -- ον, (μηάο,, ἴϊ. Ῥατο. 
ϑγπιπ. εἰ Εα, ϑεχέα Ῥ6. ὙΠ, 8. - οὖν, ἐαφιρδιοην ἐσπαῖο. Ῥϑ. 
ΟΧΙ;, 10. ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντο μοι, ἃ ἸΑλᾳυδο, αυθπι 
ἐείεπαἴδγιεσες τοὶ ϊ, - 129 ῬΙΝῚ ἃ 139. ραγο. Ῥε. ΟΥ̓͂Σ, 86. καὶ 
συνεστήσαντο πόλεις κατοικεσίας, 'ἰ σοπαονοὴηέ το 6 Πα ἐταῖ10- 
πιΐς, 1τὰ Ζιίοαονμς δίο. 15. Ὑ. Ρ. 3.2. Τροίαν συστησασϑαι 
ἹἙτοΐδηι οογαϊαέδδε. - ΔΘ, ἐδημαβο, αἱδεοένον, ὅγπιπι. ἘἜϑι 
1 ΧΧΙ͂Υ, 4. συσταϑήσεται ἡ γῆ, η4υ86 νοσῦα 2ϊοπεξ. πι616 τοἄ- 
ἀἰάΐε: οοπδεαδέϊἐσίμν ἐδργα, ροῖλυδ: οοποέἐαδὲῥέμν, πα ἐπδμ- 
ὅτε, δὰὲ ρεγέεγδαδίεμν, Ὑοκ δαὶτ Β60τ:. Ὦ. }. πιοιδρβοσίοβ ἀδ 
Ῥενειγδαέέοη τεῤρεδέξοαφ Ἰατο]]Θροιάα θδὲ. Εἤϊθγοηγπιμα: οἰϊδο. 
φοἰρνοέμν, ΑἸϊᾳαυδπᾶο ορίπαρασ, συσεαλήσεται Ἰοξοπάαπι 6586, 
δε πιηο νἱάδο, δδο οοιμϊθοϊυτα π6 ορυ8 αυΐάδπι 6586. - “1:2. 
οοηργεσαΐξίο.. Ἑχοὰ. 11, 19. ἐπὶ πᾶν συνεστηκὸς ὕδωρ αὐτῶν, 
ΒΌΡΟΣ Ομπθαι σοη ΡΥ ἔπ υδαι 1Π]οτι. “εϑγοΐ. συνέστη" 
κως γ συνηγμένος. - 5 ΝΙΡὮ. ἃ τῇ, σοπθμο, «Αἴφι. ϑγπιπε 

6ῃ, 1, 9. συστήτω. - ΤΊ, οἠαία. Τασίο. ἴδῃ. 1], 11. 860. 

οοα. Ολέίδ. συνίστασθαι πόλεμον. - ἔπιν. Ῥε. ΧΧΧΥΠΙ, 3, ἐν 
τῷ συστῆσαι: δὶ ἀὰϊ δο,δΌϊ Θχρτθοβεγιηῖ, δυϊ ῥΓῸ 192 [666 
τυηῖ 1Ὁ2)5. Συστῆναι δυῖεδι ἢ. }. ποὺ 6δὲ ὦ, 4. δίιπιρἼεκ στῆναι» 
δε οοπερὲγαἑοπὲδ δὲ οοπέμεαἰξοπὲς πολοποια δάξιιποίαμ μ8- 



Ἑτο κ ΣΥΜ ΣΤΩΡ ΠΠλς 307 

Ῥεῖ, - ἼΘΚ : :[ο. 1 ϑααι ΧΥ ΤΙ, 46. σερὸς ποὺς ἄνδρας δυθἐδενς 
αὕτας μετ αὐτοῦ, νοὶ, τἰ 4]., αὐεῷ, δὰ νἱἷτοο “αἰδέαηπέσε ἱρεὶ. 
Οοπέ, Οαμπέ. ἐν. 567. Υ. 1. εἴ 1,υο. ΙΧ, 52. - ἼΡΡ. νἐδέέο, 
εὐπιπιέέο. Οεη. ΧΙ, 4. συνέστησεν ὁ ἀρχιδεσμώτης τῷ Τωσὴφ 
αὐτοὺς ) οοτιπιξέέοδαέ Ῥτίηοοαρε ουϑιοὔξδο ]οο ρθο 1108. - ΠΣ 
ΡΒ. ργαδοὶρέο. Νυι. ΧΧΥ͂ΙΙ, 25. συνέστησεν ᾿αὐτὸν, ὁ0η-- 
εἰἑωοδαέ. ἡ]. Νυπ. ΧΧΧΙΠ, 28. συνέστησεν αὐτοῖς Μωυσῆς 
Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα» ργαφβοίοεδαέ 1}}}6 Νίοξβοβ ἘΠ6αζαν δαοθγάο- 
ει. - 29 σοηϑγασο. Εχοᾶ, ΧΧΧΊΙ, 1. συνέστη ὁ λαὸς ἐπὲ 
'Δαρὼν. πα ἐπευγρόθαξ ῬΟΡΌΪυδ δάνογους Αδγοόπϑι. 1 εξ 
Νυα ΧΥ͂Ι, 5. -- "35. ὅγπεν,, Ῥ6. ΟΧΧΧΥΉΙ, 5. ψιάοευσ Ἰορ 1689 
ὩΣΠὉ. 8 55), ἀαγε. - γί, τηδέέο. Ῥτον. ὟΊ, τά. ἐν πανεὶ καιρῷ 
"ὁ τοιοῦτος ταραχὰς συνέστησε πόλει, Οπχαΐ ἴοιῦροτο ἴδ] τυγραό 
εὐποίέαὲ οἱνἱϊαῖ!. 5 Ἐδάτ, 11, 25, πολιορκίας συνιστάμενοι, οδεαὶ» 
ἀΐομες οοπιϑέξέμσπἔθα, Βα]. ἣν Ἐνάτ. 11,15, 5 Επάξ. 1, 29» 
δυνίστασϑαι πόλεμον, Ῥγοοίξεεσιν οοπιπιέέξεγφ,, πιοὲγὲ 8. οοανο 
ῥείϊωπι, Οἰοόνο. σοπιραγῶγα δείζωπι ἀϊοῖς, ν. ο. Ῥλέἐρρ. 1Π|,.1. 
Ἡεὺτ. οπθἢ ε12. ἃ Ραν. ΧΧΧΥ͂, χ.». Ἑδάδηι ἔοτια]ὰ ἀαοῃ 9 
ϑοουττὶς 1 ἐΝνῖδος, 1,2. 20. ΠΠ, 8). Ἀὲδέ. 826. Θ᾽. συνέστησεν. 
Κιίραίμα τοοῖθ: οοηνίσογαί.. Χ Μδοο. ΤΊ, 44. συνεστήσαντρ 
δύναμιν) δοβεπι ἐποίγμοδαπε, δὰῖ ρῬοιδῃδ: σεογοίέεωτε οοὐἐξρ6:- 
δαμέ, αἱ τεαϑέα] Σ᾿ μέσαέμδ. ἃ Νίδαοο. ΧΙ, 43. συνέστησεν 
αὐτὸν πᾶσε τοῖς φίλοις αὐτοῦ, σοπυπεπαάαδαςέ 1Ἰὰπν οπιαΐθηα 
δαιϊοῖ6 5616, ἐϊουγοῖ. συνέστησεν, ἐπήνεσεν. ἃ Νῖίαοο. ΙΥ̓́, η4. 
συσιαϑεὶς, Φδοπιπισηιααέμα. ϑαρ. 1], χά. συσταϑέντες, 501), θεῷ, 
εοπμμοηαέξ Ὠδ6ο. Οοηξ, Ἀομ, ΧΥ͂], .. Δ Οοτ. Χ, 18. Ζοίγά. 
ΧΧΧΙ, 20, 9. 2 έο ἴὕαοο. ΧΧΧΥΤΙ. Ρ. ιὅ9ρ. εὐ ΧΕΙ͂,. Ρ. 106. 
οὐ, Πεὶπι. Οοο5. ἐπ ΪΝΝ. Τ' οἂ, «ἰδονεξ Ρ. χτῦ. συνίστημε» συν-. 
ἐδῶ, παρατίϑημι. 2 Νίαοο. ΤΥ, 9. ἐφηβίαν αὐτῷ συσεήσας 
σθαι, Ἔρμβορίδαι δἱδὲ σοηείξέμογε. ἃ Νίδοο. ΧΥ͂, 6. συσεήσα- 
σθαιν τρόπαιο, δέαξιογα ἴσοραθυα. ζΖες. Ογνὲϊ ΠΗ͂, Βγοπι. 
συνίστησιν, βεβαιοῖ, φανεροῖ, δεαϑείκνυσεν. Ἡδογοὴ, συνεσεά- 
ψέιν, ἐπαινεῖν, φανέροῦν, βεβαιοῦν, παρατιϑ ναι. 

ΣΥΝΤΖΣΤΩΡ, δομδϑοΐμο, ἐδοέξο, ᾿ἰϊδαι ἘΟΥ5078. ἽΣΦ, ἐσφέΐδ, 

Ῥτορτίθ: φωὲ ργαδδὲηδ αὐὔιδε, οοιδαέξιδ, ἃ δϑδὰ ,) Ῥγασϑθδηξδ 

αὐγιϊέ » ἐσδέαέμε οεἔ. 1οὉ. ΧΥΪ, ο. ἐν οὐρανοῖς ὁ μάρτυς μου, 
9 δὲ συνίστωρ μου ἐν ὑψμίίστουρ , ἴῃ 606116 τοδεὶδ πδυδ, δοημϑοῖειθ 
δυΐδηι ν6] ἐεδέὲ5 οομέαέμθ ταϑὰς ἴῃ 6Χο6818. ᾿Ψ δογοῖ, συνίστωρ, ᾿ 

"7 

γνώστης, μάρτυς, συνόμιλος, συμπράκτωρ. 1.5. Ογνέδδ 225... 
"όπι, συνέστωρ, γνώστης. μάρευς, ἐπεσεάμενος, συνειδὼς ἐπὲ 

πρήγματι. ϑμέάαδ: συνίστωρ, συνόμιλος » γνωστὸς (Ἰερεπ άπ 
Υἱἀειον γνωσεης ὁχ ΦἸδογολῖο εἰ 7.65.. (γε μὲ Μ. Βγεμε.), μάρ- 
ἕυς, συνειδαὺς ἐπὶ πράγματι. ἰάστα μᾶδο ὁχ “ρρέαπο 5ιθῖι» 
δ ὁ δὲ, συνίστορας ἡγούμενος αἰσχροῦ φόβον, καὶ ἑτέροις 

ἐξαγγέλλειν, ἀπέκτεινεν εἰθεμίέσεωρ, 

σε ΝΣ τὐϑαι ἢ 



. ϑίπιοπὲδ τϑοῖε πιοποϊξ, 1π ρόδθτο ποέξοποηι ργαδοὶρεξέδ, ἐμδίέα-. 
“΄ γιοὲ δὲ οοπμδαποὶ πεοίμ8 ἰμγοϊνιῖ, σμάϊὲο εεέ., φιαπαῖο σοοίϊμη 

-- 

"ὁ ὅΟ ΣΥΝΝΕΦΕΙΑ. .-- ΣΥΝΟΔΕΊΩ “᾿ 
-- 

ΣΥΝΝΕ ΦΕΙΑ͂,  πεδίμπι ἐοηρτοραΐίο ὁ. “οοἰϊδοίίο ἕῃ 
εἰπππι, οὐπεδέῤαείο, 1. ᾳ. γέφασες. ἥψτι, ἐσπούγαα. Τλδοά, 
1.0». ΠΙ, δ. ϑολοῦ Αἰγέείορᾷ. Νιμδ. ν. 582. - ." 

ΣΥΝΝΕΦΕ 2, πιιόδο 'σορο δθὰ ἐοζίιρο, οδηιιδίϊο. ἊΨ 
ῬΙΏ, 6 6η. ΙΧ, 1ά. δεο. οοά, Οοὲδί. αϑὶ, φαΐα νεφέλας δοφαϊςοι, 
συννεφεῖν 68ὲ 1. 4. συνάγειν... ᾳφυοᾶ 2πο. μαβεῖ. Κεῖ. οἱ 

᾿οδάμαενο ποδίδεια οϑοέϊεπι, -- ὙΠ, πεδέάμα,, σρέεπαϊμο. ὅγπιπι, 
ἼΟΡ. ΧΧΧΥΤΙ, ,εἱ. συννεφήσει τὸν ἀέρα. Κι. σμδίέο ἀο» δφορε- 
ἔΏ ἐπ τοτεδδ5. ἴῃ ἴοχει ΒΟΌΣ. ἱερίξωτ: ἐωοέάιεπε ἐρδειτῖε δθὰὶ 
εἶοὲ ἐπι οοοἰξδ α. πμδέδια, ϑυδρίοοτ, δυπὶ Ἰορῖ486 ὉΠ, ηυοΐ, υἱ 

“πεδίδως οδάμοϊέεγ. Ἑλλατι σορσπαϊδ ποιλίοπδια Ὠάθϑὲ Βδέο νὸχ 
ἃ Ῥαι. ΧΧΥ͂Ὶ, 2ο. “ουδὲραπέξωδ ἃ Ὦ. 1.: Ιητοτρτϑίδιιν ϑγπι- 
γπαοΐειδ συννεφήσει ἴῃ οοπίζατίδηι δεδῖθηείδηι, 5664 νϑέξοσθηι, 
οἱ οτοά 16 6δὲ, δγπρπεαολιπι ρογβδηυϊ τά τοδμι ἼΠ|5.. ἊΣ Ιοροίξ 

ἐν .ηΠ}5, αὐδοοπαξέπι. «4γἰδέορλ, «ΑΓν, ν- 1δ10. ἀπαοθριαζε τὰς 
᾽ὔ Ἀπ’ ἢ 'ψεφέλας (8011. ὁ Ζεὺς) ἤ ξυννεφεῖ; ' 

“ ΣΥΝΝΈΦΩΕΙΣ, οοἰδοέαο πειδδε λαόν, πεδίδεις οδάμοέι, 
γεδέϊοδιιδ, οδφοιγιε8,) ἐδησῦγ ζοοδιεδ. ΔΨ, δέξδέο.. ες. ΧΧΧΤΠ, 
.48. “ὃ οὐρανὸς αὐτῷ συννεφὴς δρόσῳ. οοσ]θα ἱρεὶ ἐεποδνέροναπε 
τοῖα, Ὦ.. 6. ρογροέμο ΥγΟῸΥΘ φιαδὲ οὐπεδιδαδίξων : δὶ ποι Ἰοροσααῖ 
559 (Νδπι 5} δδὲ σόορόγα, οὐ ΟΔΙΊβο ἱποὶριε), 4088 
ξαῖε Οαρροίἐξ δεικομεῖα, δοα δοοορφγυσε δὰ δἰ βηϊ βοαϊίομα οὗ 
αἰδαϊοῖεαι ἀποταπι Βογαπι νϑεδοσια, Κ΄ μέρ. σαἰέρσαδωπί. ἴδ 
.οοἱ, χκέοα. νἱτῖοδο Ἰορίευν συννηφῆς. ίοογοῖ. συννεφὲς, σκοκευνόν,. 

ΣΥΝΝΟΙ 22, πιθοιέπι οοφίξο, ρεγρομαά. ὦ Ἰνίδοο, Υ, 6, 
. ΧΙ, 15. Ἡεεγοῖ. συννόεε. ἐννόει, ἐνθυμοῦ. 

- ΣΎ ΝΝΟΎΥΣ, οορίεαδιπαῖμε, πισαἐἑαδπάμα. 5 Ἐάν, 11, 
ἢ. ἐκάθισα σύννους καὶ περίλυπος, δεἄοθαπι σορίἐαδιιπάμδ οὲ 
γα] δ εἌὶβεῖδ: Ὡθὶ σεοροπάσδι μϑῦτ. ἐθρ, ἀἐθοηέέμα, Ἐδάτ, 
ΙΧ, ὅ. 2.6χ. νι 48. Βοπι. σύννους, κατηφής. Τῖὰ οἵ ἀρυὰ 
Ἡδεεγολιέδεπι», -ἰαὶ ποάᾶ νἱτ1056 Ἰεβδῖας κατηφεῖς ῥΤῸ “κατηφῆς. 

᾿ς 516 οἵ σύννοια δρ Βυπο Οταπιπιδέϊουπι ὀχροπίξυν λύπη. 
ΣΥΝΝΥ ΦΗ͂Ι. Ὑιάο 8. ν. συννυμφος:. 
ΣΥΝΝΝΥΜΦΟΣ, ἡναῤνέα, εἰνα ὠχον ζγαΐγὲς πιαγίέέ, 

οοππρέα, οὐππεγεδ, ὨΘΞ᾽, ͵7γαένία, ρίοα, ἈΘΕΒ. Τ, 16. υδὶ 
1009 συννύμφου ἴδϑὲο 2. 80ς.4 1} ̓δτὶ συννύμφης Ὠδδοις, Οτίδ 
εδῖ Ηἷπο νοχ συννυμφοκόμος ἀρᾳᾷ Ξωνὲρ. ἡρλέφ. ἐπ «1μἱ. ν. 48. 
Οτδδοῖὶθ δἱῖαθ εἰναάτηρ ἀϊοθθαῖυσ, 265. Ογνέδἐ 145, δνεπι. 
εἰνάτὴρ» ἢ σύννυμφορ. «Ῥοέξέως Τιῖρ. 111. ο. 5, δαραν. 32. αἱ δὲ 
ἀδελφοῖς δύο συνοικοῦσαε. εἰνάτηρες. Οὐ Ε, δοδονὶ ποέας δᾷ ἐν. }. 
οἱ Βοηζερονέμπι δὰ Πιμᾶ, 1. ὁ. Ῥ. 42. ὅν ἘΣ Ξ 

ΣΥΝΟΔΕΥΎ Ὦ, πα ἑέον [αοίο, δοοίϊϑ ἐέέμενὶφ φιπε, 60“ 
ΣΟ, ἴδια: οοπνηογοίμῖι ἀρδθο, δε πιξλὲ γεβ σεπε. αἰέφωον - 
Ἢ» 5661,,.: Ἴλο. ὅπερ. δὲ ἀυχία Ορά. Οὐ βρέξη. ΑΑφμρέᾳ θα. 
ΧΧΙΗΙ, χ», ἀπᾶρωμεν ψαὶ πορεηϑώμεν, ἵνα συνοδεύσω σοι» 
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ἸΩΟΘΔΙΩῸΒ δὲ ρογραπιῦϑ, δὰ ἴα, υὖὸ 6ρὸ βἰπι οοπηδ9 ἱτίβοτίο: 
κάθ. συνοδία- Ἐπο. 11, 44. ἀλουπειν ἐροὲ οογπέέξο ἑέϊγογὶϑ. δ». 

, ΥἹ, 45. οὐ μη παροδεύσω τὴν. αλήθειαν, οὔτε μὴν φϑόνῳ τετη- 

- 

Ἢ πότ συνοδεύσω, νοτὰ ἀϊσαπι, Ὠ660 γέ πιλὲ γεα σὰν ἰαγίαΐα 
Ἰἰφυεδοεδηῖο, ἢ. 6. ποπ΄ ηνέδδθο δοϊδιιεῖαπε ῃ 68 η1. 

ΣΥΝΟΔΤΊΑ͂, ρεημδ, “ζαπιῖλῥα,. σορπαξδο, Ῥτορτῖθ δοηὺ 
ἱππσέδο 5 ἐδέηονθ, σοριξέαέμθδ., ὩρλῸΛ ἨΠΒΡ. γϑοθριθθοῦ Ἀ6᾽ 
ξεπθαϊορέαθ. Νεβεια. ΙΈ, δ. συνῆξα τοὺς ἐντίμους καὶ τηὺς 
ἄρχοντας καὶ τὸν λαθν εἰς συνοδίας, ο6}16 ρὲ Βοποταῖΐογοβ δὲ 
ρυβοῖροα δὲ ρορυΐυπι ἔῃ γαπιξίέαδ. Νοιδα, Ὑ1Ι; 64. οὗτον 
᾿ζητήσαν. γραφὴν ἑαυτῶν τῆς συνοδίας» Διὶ ᾿α ρου βολα ΣΕΥ, Ἢ 
σοπεγὶς 65 ὑπ, ρεποαέοσέα. Νο,δαι, ΥἹ1, δ, εὗρον βιβλίο» 
τῆς συνοδίας ἔωνολι ᾿ἰδτατα νοπσνὲδ 6. φοποαίορίαπι, ὅδ. οἷ 
Ἠεΐποῖμο, Ζιια, δ 7) δι». δὲ 1 Τιπο. 11, 44. συνοδίαν ἂἀ6 ζαπεΐ-- 
ἴα ἀχροπυπί, ὁ6᾽ τϑοῖθ αὐΐάθηι, ταάϊοθ έοἰἑο. ἸΝδτιι συνοδία 
8ὺ ἵρσο ϑέβεῖμι {κπιέὰ ἂδσ συγγενέσι “δἵ γνωστοῖς , σορπαΐὲδ 6ἕ 
αἴἠπίδιε “(τ81ε6 ερὶων. γνωστοὶ Βῖο ἀοποίατε ῥοββίηϊ, νἱᾶο. 
δρτα ἴῃ γμωστός) ἐαρὶ ἐσθτυτι.Α1188 συνοδία οοπιξέλέππι δὶ ΡῊ ἴ- 
βεοιι. -ιᾶσ ᾳυ88 ἐχ ““γγέαπο δὰ μπ6. }. ο. Ρ. 188. δῇξοτε α- ἡ 
»ἀσίξμα, τὲ αὐᾶθ οχ ΤῬίμέαγολο οὈδετναῦ ζ0. 8086 απὲπι, δ 
δϑενέβέον. ὥτασρ, Ρ. 18)... Ὡθο πῸ Ζοαέοον ΓΝ. Τ' 5. Ἡὶ ν..ὄ 
ΣΎ ΝΟΣΙΟΣ,. σοηργδδϑειδι, σογιρθπέμδο; ὉΣᾺΔ,γ ΘΧΈΡΙΙΒΙΡΤ, 

Ῥνγαέγωφαπί. Ώδυιϊ. ΧΧΧΗΙ, τά: ἀπὸ συνόδων μηνῶν, αὖ ἐπ- 
ἐοηιεγεξἐδ.΄. ϑῖο οἴ αν ϑέοεθέξ ἀ6 ροπδγαί, 110. Τ|. συνοδοι' μηνῶν 

αὶ. αὐτοῖς ἐεεγέμνία. - ἤδη, γωμπὲφ. πὸ. κ᾽ ϑαω. Χ, δ. 
δρι) νος μεῦτ. δἱρηϊθοδι. ἀὈσαπ)6 οολογέθηε , οαίφγναπι, δοσὲοξ 
ἑξογ ἐδ, ἃ οοἰδραπαο; ὯὧὮ ταῦ} 8 δχαθιορηβ ἀοοῦὶϊτ δέπιονιὲθ 
2εκ. διοῥπ. ρ. 605. δα -- ὨχΩΒ Ὁ, λογγαηραίμπι ἑάοίεπι. Ἄρρ. 
ΧΥ͂, ι5. ὩΣ Ἰροτα νϑείθηξοβ νσοῦ σύνοδος υϑἱὶ 6656 νἱἀοπτῖαῦ, 
4186 181 ἀὁ δβαςνῖβ Ῥεΐδαρὶ, ἴοδεῖε Κμέραΐο, δοτῖηο δεῖ, υἱ δάδο 
σύνοδος νο] φοτνεγιξμεγν 8.502, Μ62] οοἰέεπι δἱρηϊβοοθῖ. ΟΟμΕ, 

δοϊυϊεγδιοτι ἄδ᾽ αἰϊδ ϑγτὲο ΠΙ, 5. Βογεενέμδ οοτιξετε ατδῦ. οὔλϑ, 

τεοϊμεὲξ,. “ἐξαγίε ρμοόλαπι. ΑἸ ἔοτῖδθ86 σύνοδον Ῥτο ἴοοο ρο- 
δυοτακέ, νάϊ ααὶ ἑβφοέα' δοέσπαα: σοπρογιοδαπε - Ὀπν. ᾿ϑγπεπε, 
Ῥε, ΠΠΧΨΙΙ, 81. εἰ ὩΧΧΧΊ, .. - ΠΧΡ, οοοίψα ζενίαέωο. 
ϑγπιπι, Ἴοοὶ, Τ, 14, - χε, ἡογέα, οοείμε ξεγίαηβ. Ἰογφια. 
ΙΧ, . Μιεέδα!β ροϊαῦ, 6086 ἐπ 6Χ' τιϑγὰ ςοῃϊδοΐατα νϑγεΐ 586. 
εν. Ογντδξ Μ͵Λ. βνοπι. συνοῦος, συναγωγὴ, συνέλευσες, πδλ- 

λῶν παρουδίν. . Ὁ - : ; 
ΣΥΝΟΔΥΎΝΑΌΜΑΙ, τα. ἄοίογο. αὔέοϊον, πα ἀἰοἶδο. 

δῖ:. ΧΧΧ, 10. ἵνα μὴ συνοδυνηϑῆςγ Ἠ6 τῖδυ ταῦ οἱ Ε11η εὐ 
δῆ ἀοϊρτοαι νοχϊδῖαε, ἶἰιὰ δϑο. δά. Οοαρὶυς, Ορροπῖίας ἰδὲ 
τῷ συγγελᾷν.ις " ΝΝ ἊΝ 

ΥΣΥΝΟΙΚΒΩ, προϊχηδζο,, οὐποιπεδο, πᾶ Ῥόγϑον, πα 
λαδίεο. δ Μί3, «οπέο αὐ. Ἰοῦς, ΧΧΧΙΙ, τι5. - ὃν, ὑπαρὶ- 
ἐμ δώπι ν6] 3ο, παογεπὶ ἄκεο. Οοα. ΧΧ, ὅ. σους, ΧΧΊΤΥ͂, 1. - 

Κ οἱ. Κ. Ο 
[ 

ΟΝ 



ᾶο΄ὉὃὉὃ}  ΣΊΝΟΙΚΙΖΟΜΑ. 

16. ΧΙ, 5, ὅγπιπι, οἱ ΙἸΧΧ Ῥτον. ΧΧΧ, 95. --. "55, κοβα, 

ν. πο. ὅ40. οοα. «Αἐρκ. Ἰυαᾷ. ΧΤΙΥ͂, 40. οὶ ποῖθε οσπημεδέο αἰδω 

σιὶ ἱμαρὲ, -- τοῦ ῬΊῊ, 7γαῤρέαπε ιροο ἤν φαῦγεια. 1) εαῖ. ΧΧ, 
ἢ, «ἶιν, λαβέϊο. «4. δι. ΧΧΧ,, λο. συναυυΐφεα μοι. - 
Ὁν55 ΝΊΡΒ. πρασίέο ἐμησον, ὅγπιπι Ῥτον, ΧΧΧ, 25. συνοικήφη. 

ψίάο οἱ 8ϊ:τ. ΧΙ.1Ὶ, 15. 15. 2 Νίδοο, 1, νά. 7ὰ Βὲ5 Ἰοεΐδ. ὁπι- 
πἰδος σφρυτι ἀφ τοτῖ αοπέυρε}ῖ5 οοαπϑιυοίμάϊηθ ϑδοτραῖαν. 

Ουο δεηβα δὲ δρῃᾷ Οτάξοοϑ ρυοβδῃοβ (γ. 6. «σίῤαίιηρ Κ΄. Ης 
ΨΙΗ, 9. Ζοεέπι. ἵ, 59.. Θχῖτ.) εαρμίββίῃιθ Ἰεβί ταν. Ὑλάθ ϑιμοῖου 
τοῦ οἰϊδῖοβ Ζῇ οῦδο δὰ κε Ῥοῖς. 1Π|, 7. Ρ. 138. ὁὲ Ζιαρίρον, Ἀι. Τὶ 

8. ἢ. τ. - ἘΤῸΡ 103».. 40 αἰψπι. ὅδγιβηξ. 366. οοἷ. Οοὐφ].- 6 οδ. 
1Π, 12. ἥν συνῴκησαρ μων. οπε, τοἀάϊάϊε; σωαπι δαδέέατε 

{οὐδεὶ πιϑοῖσα,, ὧζ συνοικεῖν ΒΡ ορ δοσορῖ886 νέάῤθαιμτν 

δὰ βἷπα ἀμθῖο δου δου ἄυλα οεἴ συνῴκέαας (φδαπει ππΐδὲ ἑιρυα δίς 
πιαϊγποηΐο, ἀφαίείλ τκονοηι. Ὑιὰα «Δοἰξαπ. Ψ. Ἡ. ὙΠ], 9} 
ὁ. 400 νυϊρατὶ νἱτῖο Ἰἰρτατίοσυμί, φου βιηφορείιπι ϑόσδα οἰκεῖς 
οἱ οἰκίζειν» οτῖυπι 8εὲ συνῴχησας. ΟΟΠΕ, Μεγάξοι. -αρί, κφέῤαμι, 

». Η, Ν1Π|, 5. οἱ ΧΙΠ, 42. Ὑἱάο θυόαυο ἴηδεα, δ. - ν,: συνοιὴ 

κίζω. 5 Ἐπβᾶτ, Υ1ΠΠ|,.γό. συνῴκηααν μδτὰ τῶν ϑυγατέρων' αὐτῶν. 

Τὸ δοῦν. Εδᾶτ.. ἘΧ, ἃ. Ἰορίτσε 228 ὑεῖρϑ. ὅ. Εν, ΙΧ, δ. 
μιοῦτ, 9 μρ». Ἐράτ, Χ, 44. 5. Ἐράτ. Ὑ111, 92. ἘΧ,, 5. .Βεδε. 
ὥν Ἐμᾶτ. Χ, 4. το. 880. ΥΙ1, 48. οὐδὲν γὰρ ἀγαπῷ ὁ δεὰς, εἰ 
μὴ τὸν σοφίᾳ συνοικοῦντα, πειιάπειι “οπἴτι ΔΗ αἰύ Ὠ δας, αἰπά 
ἀϊλαγα .΄ φωΐ βαρίθρ(ίδο φοφέάξθ. ορσνάνε αἷαϊ, - ϑῖτ. ΧΧΥ, 1}, 

μακάριος ὁ συνοικῶν χυναικὶ αυνετῇ, θεδίιδ, 4τῖ. λαδέδάξ ομο 
δ ]ΐατ ρτυάεωῖο, Β. 6, θένδ πιαρδέζδ αεὲ. 18. ν΄. 18. ̓ συνοικῆσου 

᾿ς Δέοντο καὶ δράκοντι εὐδοχῶ (80. μᾶλλον) ἢ συνοικῆσαι μετὰ γυναν 
, κῦς πονηρᾶς, ταῦῖο λαδέξαγε ἀππὸὶ Ἰεαὰφ εἰ ἀγδοφηθ. φυϑιι 

ΦΌΙΙι πη ΐογο τοδ]α. 10 δ).δ6 νδιῦυπι Ὦθο 6 αομπιοοέξσα π'ὦ- 
γέῤογιια σωπι τπισουέδμδ δοπϑοοέαίδοπρ,, εἰνϑύειπηαεο δλαδίξαομδ 

κοπυημμπέοτια δἀιμοτὶ, ἐς Χονορήἤσδηξα δὲ  ἴοκφαϊσέο οφυεμα 

Ἡαρλεϊίωθ ἀπποέαξὲ. δκ ἰἰδᾶθηι δὰ ἃ Ῥεῖσ, ). ο, Οοῃξ, οἵ «(εἰ 

μη Κ᾿. Η. ἸἘΝ, τ. ὁ ᾿ εν 

ΣΥΝΟΙΖΚΙ ΖΟΙ͂Ζ“]Ι. ἰᾶάδθιν, ἰῖοπι βδίμέον, ξαδιεαλονέδαι 
 ηὀφμοπέον. Ὧ53.. ἀρηιέμω δωνὰ πιαρίἑαλέα, πκουσπι αἴμοῦ τοὶ 

λαδεο. ὍὭουι. ΧΧΙ, κι5. συνοικεσθήση αὐτῇ ν σολαδέξαδέε οῖππ 
ἐδώ. Ὅευι, ΧΧΊΙ, 22. κοεμώμεψορ μέτα γυκαυκὸς συνωῳκισμένης, 
᾿ἀνδρὲ»" τοῖα Βδθθῃ8 οὕτα τι] θτ6 νότο σορωέαξε. [εα. 1ΧΊ7, ή. 

προ, οοἂ, Ζ΄αὐ. ἡ γῆ σον αυνοιυκμαϑήσεταιγ ἴεττα ἔυα ζαδιίέαδὶ» 

ος ἥμν. ὅγπιπι. ἴ68. 1(Χ1Π7, 4. συνοικισϑήσεται. «- Σ55. δα 

᾿ς ρθχι, ΝΙΡΉ. πραγέέαία. ὅγπιπι. ΤΑδαά. ἴδει. 1 ΧΤΙ, ή, ̓συνῳ" 

κισμένη. δῖτ. ΧΥ͂Ι, δ. ἀπὸ γὰρ ἑνὸς συνετοῦ συνοικεσθἤσεναὶ 
πόλις, 80 υὔο 6Βῖπι ϑδρίοπίο ἀωδέεαδέξιν νεῖ ὕγοφειαπξαδῥέιι 

᾿οἰνῖταβ. [τὸ 2εοίε. 864 συνοικίξεσϑαι 101 Ὥρ π᾿ Ἴδπι" υοῖαῦ 

ρεφιοήδοηρ γσδὲ οἵ ἑπεοξὶα ἐπιρζονὲ,. φύϑυιν βεϊέοεπε γα εἰδς οἱἱ 

ὁ οοπέγβτῖο ἐρημοῦσϑαι, «ἰδδοέανὲ δὲ πρέόόγηα γογεἶδ, ἀρρδτοῖ. 

γ146 δυρτα δὰ οἰκέζομαε ἃ κι6 ποῖδιὰβ. "Ὁ τὴν 
ἃ ο' 

’ 



΄ 

. ΣΥΝΟΥ 2Ω, -- ΣΥΝΟΥΣΊΑΣΜΟΣ 58:1}. 

᾿ἘΣΥΝΏΖΑ Ζῶ, μη δαδέξανε. ξαρίρ,, ἐμηξο πιαέρἑπιονιέρ, 
προτοηε εο. ϑγπισι. σαν. 111. 12. συνῳκεσωᾷ ῥἡϑῦϑ. χοτ, 4ύδπι, 
ἰδὲ ρἰδαξδέδ «5. ἐμπχέδές, Ὑιάθ ΒΘ. φὐμὲ ἼΣΨ. ΠΏ) Ὄφις, 
γαϊρο: Ρδραταιι ἰθριζοσ συνῴπησας ,. ηυρὰ νἱήα δυρτα. ϑιὶς 
οἱ. 11, Ὧ9. ἴῃ εἰυδάθιι. δι γγμπισολὲ σϑχοίουϑ δθο ὀχῖαϊ χασ 
τοικήσω (κα βοᾷ ἀοροῖ δροπάατὶ χρτρικίσω.. 5 Εβῆτ. ὙΠ], 8ά. 
τὸς ϑυχατέρας ὑμῶν μ συνουκέσητε τοῖς. νξοϊῷ΄ κὐτῶν, δὶ ἱπ᾿ 
᾿εσῖῳ Ἀδδτ, δδ8 103.» οοἷ!. Ἐϑαἀκ. 1Χ,.2.. Ῥλίοαεπὲ Οἰορο. συνού»- 
τἰζω, πιακῦζο. ἮΝ τι ΠΥ ' 

ΣΤΛΟΔΚΟΖΟΜΙ͂Σ Ὡ φ. ΠΩ αεὐὔύῆεα. γᾷ Ἰδοάς, Υ " δᾷ, 

φυνοικοδομήσαιμεν ὑμῖν, ΒΟῦΤ, ὩΩῸΣ 523) ραν ΤΥ, ἃ. 
ΣῪ ΝΟΙΚΟΣ, οοξαδιέαέαν, σομέμόρτπαέἑδ.. ὨᾺ 513 Ῥδιῆ, 

ἴοεπ). φὐμδὲτ, ῥαφίέαἐτιν ἀοκαμδ, «(ξ, Εποά. Κ΄ὶ,..... συνοίκους, 
ΣΥΝΟΖΚΗΙΝ, σομίταρείο, αἰέκαφέζαν. δὰ}. ΧΕΥ͂, 1.6. εἰς 

συνολμὴν. ἴτρος » ΔΩ͂ μογσὲμέδγιαεοηῃ 6... αἰέχαμμοπαάαπι: δὄτθια. 
Ἠειγέλ,  συνολαᾷ, ἀγαπνευστοκὴ, . ἀνκαληπεικη... Νίάο δὰ ΚΒ. 1, 
οὶ ἴᾳ Θοῖΐ6 δὴ διιξάαε Οἰοδς. δαφνι μι άι. Ὁ 

ΣΙ ΝΩΜΟΝ, ΤΩ΄, ἐπ τωλένογϑιέπα,,. ογβμβέηο, δ' σὐνολὸρι 
μαρργᾶῦμα, ξΏΝΟ.) Ψεέξισπ, υϑαπιπι, δας, ΧΧΧΤΕ, 5, τὸ σύνο- 
ἐον ἀες..οὐθναρόμέμνι. (αἱ, δέέρε Ὁ. τθλής χὲ ρτοὸ ΣὩ ΟΡ 1ορἐ689 
γιάοιης τ 19 .. 8. ΞΘ.) . φπιῆφε εἰὲ, Βορ, 46 ῃθι.. φωμὲ οἸβηΐμο 
805 «ἐτὐῷὸΕῪ ΑὐΑ οίια. Μιάρ δὲ δῖτ. 1χ,..γα.. 5:ἩΉΝδος, 111.. 39. 
ιο (ψδ4. 1. ΧΕΉΤ Ρ. ὅθ6γ. κοροῦταν τὸ σύκολον παϑορ.. : 

ΣΥΝΟΩΟ(ΛΩΔΏΣ, Ὄοὐθαὐδδι αγῸ ἸῺ οἱ ἱλοηιίπαδ. αγοαπὲ περὶ 
φοπαίά, Ὦ. ὁ. ζαν»υξίέαγρε πιεξ, φιαΐδιμδριεπν οπιιζα, τασες, δεογάξᾳ 
φοπιπεηῤοαφηι, δὲ σμοδ ἐῶ οοπδὲέξιπε αὐἰλέψοδαπι, Κ᾽ μ. οοῃ»- 
ἐἰ αν ποῖ, ϑγπεπι. (Ὁ. » ἰδ. συνομόλοι. ὁ ΤΑ 

ἘΣΥΝΟΜΟΜΟΔΈΙΩ, 3αέεον,. οοκμέξον. 4. Μᾳοο. ΧΙ, 
). συνοῤολογεῖταάγ βαϊειθίωπε. θεέ. Τλξίοαφος, (έαθ6. συνομον᾿ 
μγῶ, οὐηδίν. τ ιιῸὺῦὈΞ Ξε πν νυ 

ΣΥΝΟΜΜΟΣΙ 44,} σρπξεγαὐΐο, γεῃ., λάδχην. δγηίπι. Τοῦααι, 
ΧΕ, Ὁ, ὗρεα, ᾿Οὐτνὺδ δ. 148... ἤἄγεπι. συνομοσία, κὶ μεθ᾽ ὅρκον 
φιλία. Αριά ϑωέάαπιε, Εἴδιγοῤίμπε αἰλάφᾳφαθ. δοσλθίεισ συνω» 
μυσέω ψετ. ὦπιοραι -...κ...... Ὁ νὐ1 ς ΠΡ δῶν τ 

ΣΈΝΟΑ' ἢ, αἰτὰιυῃαῃέθλη, πα νέάρα, ςξοὐμπδρέοϊόν. ΘΟῊ» 
ο 

- δοθοδῳ ὦ 

ἀἰζογο, Ῥονρδηάο. 2 Νίας . 1, 25. ΙΝ, 4. ΥΙ], ή, 20. ΨΙΠΠ, δ, 

᾿ΣΥΝΟΎΛΩΣΙΣ.;. οἱοαιγιοὶς οοπέναοῤέο, 'δεὰ σϑάμοέίο. 
ἄδην, ϑαηύξακ,,"“ σιιρίδφλγοιθν Ἰθγθα. ΧΧΧΉΗΙ, θι' ἀναχας οὐεῇ 
συνουλοαάεν καὶ ἴαμα. οεγοῦ,. συνουλωεικὴ). φαρμομείς. αι ὃ 

ΣΥΝΟΥΣΙΑ͂ΣΙΜΟΣΣ, οοποιδέξεα,. οὐξέωα. διν. ΧΧΉΙ, ἃ, 
κοιλίας ὄρεξεος καὶ σσυνουσιαφμὸρ μὉ) καταλαβόεωσαν με’, νϑηῖνία 
δρροϊθηεὶδ. δέ οαζέωδ π6 σοι γε εη ἄδηΐξ θα. 1τ6. Αἰῥόόέτεδ. "8 ϑεδν 
ἘΠῚ β6τ168 ονοϊίοηο ἀοοεῖ, συνουφσρασμὸρ ποῖος 1 ὲ ὀξδεαίπεπι 
πίποδαπι, σοπδωρἑδοσμέξαπι οὐνοιδίέμδ. ΝΙεὶ ἔοτία586 δι ψάϊ 
ἰορδτα ῃλαὶξὲ συνσυσιασμοῦ. -«ΑΑ46 4 Νῖαςο. 11, ὅ. δωξαάίαδ:" σὺνἢ 
ουσιασμοὶ (8οτίν, συναυναεασμας!), συνουσέφν, -συμμιξίᾳ. - 1.βπς 
Ονὶι Α78.. Βτόπι. συνουσιᾳσμὸς σύμμεξὶς. νὰ συνουσρᾶε 



“ 
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ὧν, ἀπδὸ ποῖδῖ δα οοπομδίεπι ϑο  οϊέανό,, υνἱᾶδ. Ἀηι δεν δι, 
δὰ ,“εἰεέορά! Ῥίνωπνκοβδ. Ρ. 306. 64. τὸ. Ὁ. .-’5ΌΘϑΘὃ: 

ΣΥΝΟ ΧΙ, οοανοέαξίο, απριοὶϊα: αἀππέρξασ, οειάϊο; 
- ἔΑΣϑῸ, πιρρϑίέος 4. Ἄορ. ΧΈΣ, 24. ε6ὺ. - Οονερὶ. ΑἸδὶ μάδοης 

, περιοχή. - ΙΑ Α92ὲ: ῬἘῸ, ΧΧΕΙ͂Υ,. 17. ἐκ τῶν συνοχών 'μουὶ 
ἐκ αἀπριδέϊίδ: πίεἶ5.. --΄ «ΠἸΧΌ, οδοξάίο, ΤΥΧ ΚΟ 560. 'δἂ, Οὐπιρί. εοὰ 
οι ἃ Βιοκ. ΧΑ͂Χ, 24. Ἰοτειι. 1.11, 5. ἤλϑεν' ' πόλεσ "εἰς συνο» 

ἡν, νϑηΐε. οὐνεεδα ἐῺ ΒΡ δα θη δπι 8., Οὔ δ θβϑδ, ζαϊε, " 146 οἱ 
ἸΜἢ Υ,}. - 33), 3,δέιιδ. ϑγπιπι. 1ον. ΧΧΧΥΙΈΕ; 16. ον 
δυνοχὴν οοανοδαξίο, -Θοε ἴοστιδ, πδὲ αἰϊχωξα οοαγοξάέων, αἰ, 81 ἂθ 
Δ4ηῸ8Δ δαειιο δῖ, 30γ.8., δοαΐμρίρο, ημέα' ἤφεο ανσόδε 4656. ϑοίσέ, ᾿ 
δοἀθάφυδ Ῥδῶδ τϑοῤοπᾶδε Βοῦν. 3333.,- 4υοὰ ἦν, ζ{ πορ ρὸν 
,ἤοεως τοὰ σε ἀάπι. Φεε, 6 'Ῥοτ' βονρίνπἑεαίον ὁ. ἱμπερέῤοαιῥοὴοῦ 
(α' τα. η53. γιά 6 ϑολωέδηδίωπι αἀ. 8...) φοδθ' διά δη86 
οϑηνοϊνεπέων; δὰ ᾿οοατγοϊδοτυν, ΕΧᾺΧ φαΐ δ᾽ Βρβεῦξ πηγήν 
“ πχν, οσολωρίο. ϑγπιπι. Ῥα. ΟΥ̓, ὅρ. Ριον. ΧΧΧ, τα 
συνοχὴ μήτρας, -“οδοἐμρίο ἐρέεγε. "δεν ϑἱραῖβοαῖ αὔοαυφ: μγσοέι. 
γαπι, ἀπριμϑέζαηδε, ὁχ διρηϊβοιέομθ ταάϊοῖα .. ᾿ϑψγ, εἰ 

, «ἄκαδ. ἌΧ, ἈὈγϑοδιδ. - ὭΣ, φαέεο. Τά. ΤΙ, 8. ἔσονξαφ ὑμῖν εἰς 
συνοχάς., ετπατ ΟΡ ὲβ᾽ 'ὰ ἀηρυδβοίαε. δας ηχοταΐδηι ; -ἂ, 6; 
ὥῆρονε ϑθὼ ωοναδιριδνο8, 'σἦοδ6, ὃα Ορέαξ. εἰρ συνόχας,, εἰς 
ἀυνθλιμμόνο τ βε. ταχϑυθς ᾿Συνοχος,) εἰς συγκλεύσμδν τ᾿ δὶς τὸ 
συνέχεσϑοι. ..Ξ)ἸατΣχαθ ΤΙοτέ, βιαϊσδηῖ, ΓΟ Χ Τοὰς 1’ σ.. δδρἐδεὺ 
ΓΑ 56, τη Χο, νσβοῦ Ἰοδο ῬΉΔΙ δι (1 186 δὲ 16. ΖΓ ΧΤΙ, 
85.). .ϑοά πόπ᾿ ορὰβ δδὲ ΒΔῸ - οσηϊδέςζασα. Νδη, δζεθὲεαι 

λλῶ σέῖ οοπέγαγὶμὲ ζμΐε, οὐ τὰ Οὐαὶ, ΠῚ. οΑἤκο ζοδὶι τεῦ 

99 ορροϑιΐέ. - ανηοῤβούτέαν..- ϑψγιέδ' Ἄταοα, ΤΙ, 1ο. συνοχήν. 
1 ΧΧ πδὲ ταλαιπωρίαν. - πμλυ," “αϑεθδα4. ἸοὉ. ΧΧΧ, δ. οἵ 
φεύγοντες ἀγυδρον ἐχϑὲς συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν «ο΄. βαιρ᾿δαϊοὺ 
«υἰέδηι. ἔθελ ᾿απιεέαίφης δὲ υυϊδοιίάηι ΟὐΩ ἘΣ, [ο,. Χ ΑΙ, 5. 
οἴ (ον. ΥΠς 4. -Ῥεεαθίθγθα Ἰορίζων ᾿δαμε Τοῦ. ΧΧΊΟΝ ΤΙ, 18. 
ὅῳ :οοὐα, “4{65. Βλιμερτ, Ὅλγε, οὐ ῥδόδὲο φῴμὰν τη ὡρῖσ,, ροίέας 
σεϊίία, ἐκ Αγογδοί δὶξ βομιρηῖα τοδρομάσεο νεθδθίωτ, ζέσεγοΐα 
συνοχὴ)» ««αθένϑεα ὁ ἀδημονίοι, ταραχή. υὔμϑα. εἰδέ.. Συνοχὴ »-ῬΓ99- 
ἁμε οσγηροιοαδιϑι ὁ, 0 ἀλλ τὸν ν΄ αὐὶ ἢν 2 
ΩΣ ΩΝ ΤΙ ΓΑΖ᾿, σομδεϊετιδέο,, " Φϑοναπαξίο, δἰσημῆε οοπδὶ- 
Φελῤμηα ,. θυ μὲες ̓9ἐαξείένέγτι πἢ4, ἐπέσρίεα: ὄγπιαι. Ῥτον. Ι, 16: 
Μετερὶο δγμπαοΐϊε ἢ. 1. πιὶ δὶ εν ἄπ σὴ ἀθ ςθδτο νὲἑδοδαϊυς 
ἄτα τ 1060 συνταγῆῇ τερρηδηἠανηλεβεοῖ συντριβὴ, δ0ξ συνοχῆν 
Φαῖ δἰ πι1}6 νοοοδιήυαι. 86 προ ππεδυΐ βοειθηίδια, Οὐηπϑέῤο 
ἀνεϊο δο αἰδολοόμήν μουΐταν ἢ. 1. ῥτοι ὁπδογέξες αὶ δο" ἀδονδέο. - 
ΣΟ, ϑέαέμέμηε ἔσπιρμο. Ἰοὰ, ΧΧ, 58. “σι. ΙΝυτω.. ἨΤ, 7. Ρε. 
ΕΧΧΙ͂Υ, 5. {( )ιοάο᾽ δυρτὰ ες. νυν." συγωγωγή.) «“(φιν." οἵ΄ ὅγε 
Ναα. ΤΡ, 26. δὲ ἐ ὅδ. ΧΙ, 8.. - ἸδκῸ ματι, Ῥγδν οογεσέϊει 
δμι6. Ἐπάν. Χ, τά, πυδαὶ εἜεϑεῖ ΣΞ 37. ᾿Βιδοῖδγθα Ἰορίτας δρυὰ 
“(φ, ὄγειαι, Τάφοά. Ἐχφοι. ΧΧΊΥ, ιν δὶ ἰάθη, αποτρυι 
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τεϊεσθη δ δἷὲ 'Ὅδϑο νοσχ,, πρὸ ἱρῆοτσασζε ζαίθοσν, Ζογεξζαισογἑὸ 
ᾳυοφᾶο ἢδεο Ἰδοεῖο 1418. 66. δυβρεοῖδ ξυϊξ. 

ΣΥ ΝΤΑΩΤΊΠ.23, σοπδέξέμεϊο, ἰδογδέμπει,, ἱἴϑια : Ψοΐμπλθγ 
ογὐΐπαί6 σοπιροφέξιεπι, ἐδδδν., φγπέαρστπάα. ὉΜΒΌΝ,, Φοξλφοξὲρ),68) 
οοἰεοσίαπσφα, 7πηα. Οομοῖ. ΧΙΣ, τι. Ὑ1ὰ 6 δηρτὰ 8. ἡ. σύνϑεμα. 
- ἩΣΙΟ, ἐσπιρμδ δέαἐιρέμμι. Α4μ. ϑγπιπ. 860. τοῦτ. οοἀ, χοϑι 
θῶ. ΧΧ 86. κατὰ συνεάγμα. -- δ, ἀγοαπέπι. Τοῦ, ΧΥ͂, 
δ. ἡ συνταγμα κυρίου ἀκήκοαρ;; γα] πύυχὰ αἰδογεέιυπ Ἰδοιολδᾶ, 
δυάϊν ει ἡ 105. ΧΧΥ͂Ε, 15. εοο. Οοπιρί. Κπμίρ. οοπδὲξέιπι. ἃ 
Μεοο. ΤΠ, χά. δέ ἑνὸς συντάγματος, Ῥες ἀπαπ ἐξόγιπι.. Ηἰοογοῖς 
σύνταγμα, σύγγραμμα. Ἦὰ εἰ Τίσοάονειδ ϑὲα. 1,10. 1. Ρ. 4. διὰ 
τὴν ανωμαλ ἰαν καὶ τὸ πλῆϑος τῶν συνταγμάτων ν) Ῥτορῖοε νδιϊδ- 
ἰδῖθπ δ του] τυ ἀέηδη ἐξδγογεπι. Ἐνράομα βϑθῆδι σύνεξαξις 
Ὀρρδίασ. ἐρλίέο (ὁ νέα οεὶδ Ὁ ἰηϊεῖο! ἡὶ μὲν. προτέρα σύν-: 
ταῖις, Ρτῖου αυλάδηι ῥῥδον. Ὑ146 εἰ ἴω ν. Συνταξις. 

ΣΥ̓ΝΤΑΞΊΣ, Ῥεαρτν. αοπείέμεϊο, οοογεϊϊπαξῖο,, ἀεὶ ἀς 
εὐπετές ΟΥ̓ΩΟ., ἀοΐα8 ἐπδέγμοέα, ργασδονέρία καξὲο αἐξῳμέά 
ἱκοϊεπάξ, ῥμγασδονίρέωϑ ἰαδον, οριε8 ἐπέμποέωπι, ρΓασϑογέρειεπι, 
ἦι, ἀεπιοηδεέπι, δέξρεπεϊίεπε, ἧϊ. ἐέδφν, Λέδέογἑα. πλμὰ, οὐδα- 
γίωπι, ἕδτοτα. {,11Π| 27. ἢ σύνταξις αὐτῷ ἐδίδοτο διὰ παντὸς, 
δἰῤροπάξεσι Ὧ]11 ἀα δῖαν. δειρες. Οοπδ, ὅ Εδάγ, ΥΊ, 20. [τὰ εἰ 
δρυὰ δωοίδαπι ἴῃ ν. ΠΠαμπρέπεος. εἴ, τὲ Αδέογμα 6Χ ἶρ80 
ϑιιἱδὰ ν. σύνταξις οοἸρίς, Μαϊοδαθ Βἰβεοχίουβ: Συσταϑέντα 
δὲ υὐτὸν (Παμπρέπιον) ὦ Ἴλλος ἡδέως δέχεται καί τε καὶ δημοσίᾳ 
ποίημα ἀναγνόντα λαμπρῶς τὰ ξδείμησε, καὶ συνταξιν ἔδωκε, τὴν 
μὲν αὐεὸς ἐδίᾳ. τὴν δὲ, αἷς διδασκάλῳ, καὶ ἐκ τοῦ δημοσίου. 
ϑίο οἵ, οὐδβαγνδηῖδ δά “ωδέαπ, ΟΥναξ. Τρ. 166, ϑραπήσπιδο, ἀρυά 
“Αιβοηασι, 1.18. ΧΊ. Ρ. 405. σύνταξες βασιλικὴ ἀθ ἀκμο δἐϊ- 
Ρεπάϊο. ἀϊολῖατ, ᾳφαοὰ ἃ γερο Ῥλέϊαείρδο ἀσοορεταῖ δοϑέδίωδ, 
δὶ Ρ. άρ4. Ἔεδάδιηι οσοδβίο;θ ᾿βδιβοσϑδηΐζοσ αἱ ἀναγραφαὶ τῶν 
τὰς συντάξεις λαμβανόντων. - ΡῈ, δέαῤμέμπι. Ἑχοά. Υ, τά." 
διὰ τέοὐ συνετελέσατε τὰς συντάξεις ὑμῶν τῆς πλινθείας: ἀῦδτα 
Ὅοπ ἐμρμονίοιῖϊδ ργασδογίρέος ἑαδογος Ἰαῖοτυτα οοοιοηῖδ ᾽ 
Ἑ 49 Ἰοςο Ἰυϊου]επῖοδς δρρϑτεῖ, σύνταξιν ἴὰ ποῖνοεραμι ποῖδτθ 
ἰαχαίαπιε ργαεοέαπαϊὶ αἰημδ φοπίγἐδιιοπαϊξ ρογέίθποπι. δὶο 726-- 
πιορέλόη.68 Θταϊίοππι βοτίρεὶξ πρὶ συντάξεως, ἰὰ 408 δὰ μι }]166 
οοπξεγεμ σπι (84: 61] πὶ 86. σοσϑαυδηί) ΑἸ δῃἰθηδοβ. Βοτίδ- 
ἰυτ, Ἡαγροοναξ. σύνταξις, ἢ συντεταγμένη οἴκησις, δὶ συλ 
Ῥαίδοίο διοέκησος οοττῖρ6τα ἘΟ]1θπι. Αἀ446 ὅγηοπι. Ο6ῃ. ΧΏΨΗ, 
22. - ἢΛῸ, οδιρα., “έρέιιδ, 1 λοοά. Ῥχον. ΧΧΑΧΙ, 185. συνταξιν, 

ἀεπιοηοπι. Ἐσττὶ ΄αϊάδηι ροῖδϑὲ β86ὸ ψαιϑίο, 81 ἀθ πηόμϑωγα . 
εἰδὲ, αὐἰἐπιθηἐὲδ οὐογέὶα᾽ δέ: οομιϑέϊ ει ϑ δοοϊριαῖοσ, ὃ διῖ 1. 4. 

βρώματα συντεταγμένα: ΒΟᾺ ἴδαιδα τορτ ρηᾶτοίι, εἷ 418 ΤΌΘΕΙΣ 
σύνταξιν δὰ βδδηαυδηδ Ὀ΄ἢ τϑέθσσϑ πι8}161. (οηξ. ἄρτος συντάξεωφ. 
δε, ἑμαδοέωπι, ἷἴε. πεοαΐμϑ.. ἸΝαμι, ΤΧ΄,, τά. κατα τὸν νόμον 
τοῦ πάσχα» καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτοῦ ποιήσει αὐτὸ, ἰᾳ κί 
ἰθρδαι ραβομαιὶο οἱ ἱωχιδ' ργασθοτέρέαπν ταΐέοποπα οἷς ἔδοῖοξ 

΄ 
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πὰ. ΨὙΙιά6 εἰ Νππι. ΧΥ, 22. ἃ Ἀερ- τ, 8. Τα οἱ Ὁ:- 
πιοδέλισνίδε Οἰγπέλ. 1. ρ. 3. καὶ μίαν σύνταξεν εἶναι τιν αὐτὴν 
τοῦ τε λαμβανειν καὶ τοῦ ποιεῖν τὰ δέοντα. Οποτεπι χεςρί- 
οἷον ϑμίάαδ: Σύνταξις ἀνεὶ τοῦ. συνεεταγμένη διοίκησις. 86 
δυΐπι ΡΓῸ οἴτησες αππὶ Ζαἐδεῖο δοτίβεπάμπι Ῥαΐθι ΑΚ δίο- 
γί. - Πὺϑη9, ὅόνπια, δέπυπα. Ἐποὰ. Ὗ, 18. τὴν συνταξιν 
τῆς πλινϑείας, ἀπουδώδεεε; Ργασεογίρέμηα ορῶς οοαθϑθῦ ἄϊ ἰατοῖθε 
Αὐβοϊνειϊβ. - ὈΤΩΡ, δεγνέδσ, Οριμ, Ἐχοᾶ. Υ, 1... οὐ γὰρ 
ἀφαιρεῖται ἀπὸ τῆς συντάξεως ὑμῶν οὐϑὲν, ποτ δπὶπι δαξετεῖυζ 
αἰἰ4υϊά ὁ ρῥγασδογέρίο ναϑῖτο ορϑῦϑ. αὶ ΉῊΡΒ Ῥδγέ, ῬΑ. νἔδίία- 
ἐμϑ. πμπηιογαίμα, Ἐχοὰά. ΧΧΧΥΤΗ͂, 21. αὕτη ἡ σύνταξις τῆρ 
σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου; 'δϑο ργαθοογέρέα σοπιρθδίίζο τἈΘτη δου 
ἰδεεϊποὩ}1. - 175, διπιπιᾶ, πιαπόμγα, Εποά, Ψ, ̓ 9..χ Μίδοο, 
ΙΝ, 55. ἰδὼν δὲ Δυσίας τὴν γενομένην τροπὴν τῆς αὐτοῦ. συντάς 
ξεώδν ν᾽ ἀδηα δυῖεπι ἰυγεῖδϑ ἔαρϑαν ἐπδέγμοίαο αοὲδὲ 5886. ἃ 
Νῖδοο. ΧΥ͂͵ 538. καλῶς καὶ εὐθίκεως τῇ ἢ συνταξει, θ6η8 οἵ μι λίβίο. 

, γὲαθ πουαροίῖε. 4 Μδοο. ΧΥ͂, 4ο. τέρπει τὰς ἀκοὰς τῶν ἐντυ)»"» 
χανόντων τῇ συντάξει, ἀεϊεοιδε δΌγοδ ὀοσῦμῃι, 4αἱ αὰ λέδέο- 
γίδηε «οοοάτηις. [τὰ “έοαυνμα ϑέο. ΓᾺΡ. 1. Ρ. 4. οἱ μὲν γὰρ εἰς 
τὸς Φιλίππου πράξεις ἦ οἱ δὲ ἐἐς τὰς ᾿Αλεξάνδρου, τενὲς δ᾽ εἰς 
τοὺς διαδόχους ἢ τοὺς ἐπιγόνους κατέστρεψαν τὰς συντάξει. 
ϑωΐάαδ: σύνταξις, συγγραφὴ » ἱστορία. Πολυβιος" ταῦτα ἐν ἑαῖς 
προτοῦ συνταξεσι δεδηλώκαμεν. 

ΦΡΤΟΣ ΣΥΝΥΑΑΞΕΩΣ, ραπίε οοπφέῤἑιεέμδ, 50 τη 
55, ραπὶο αἰσὲ δὲ πορεΐε. δὄγπιπε, Ῥα. ΧΙ, ὅ. ὡς ἄρτος συντάξεως 
μου. ;Ὧδ Ῥ»δηϊδ πυϊδὲ οοπεδέϊέμέμδ. Ὠγμδὲο ἴῃ ἔγαρπι. μεὲ. 7μὲ- 
Ογαεο. νιάδῖον πητθγθ ράγιθπι οοἐξαῥαπιπι, ἀθεμι ϑδΐουιο 
νοσδῖ "ῃη 3 ἢ, ραπέπι δέάέμέξ πιδὲ. γιὰθ Ῥτον. ΧΧΧ, 9. 
1 ΧΧΟ ἰδὲ σύνταξον δέ μοι τὰ ϑέοντα καὶ τὼ αὐτάρκη, σοπδέξῥιιδ 
ΨΟΤΟ ΠΪΒῚ, 4086 Βυπὲ προθβϑδίδ δὲ δυδηοϊοιεῖα. ϑγπεπιαοῖμδι 
διάταξὸν "οὶ δίαιταν ἱκανὴν, σοπρίϊδιθταλμὶ νἱοῖαπι δι ἢ οὐθαΐθαι, 
Οουἴ. Μαιν. ΥἹ, 11. δὲ Τ.πο. ΧΙ, 5.. 

᾿ΣΥΝΤΑ͂ΡΑ 'ΣΣΩ, δοπέμγδο, ᾿ὡδτλί τρπὶη οἰιαϊά, 
ΠΏΡΔἢ. ἃ υϑῷ,. αἰδοηέξιια διεπι, Τδῃ. Υ, 5. ΡΙΒ. 
ἔσογγοο. ῬΞ. ΤΧΧΧΙΊΙ, 14. Τθαη. ἸΥ͂, 2. Υ͂, ὃ. ΔΙ. - »Ὁ3, 
αὔεονγδεο. Ῥε. ΧΧ, το. Ἐπίαπι Ἐ68. ἘΠ, "1. ΨῸ3 ῬΡῸΣ σὰ ἄττειν 
τεἀάϊῆΆάοτυπε, - ΠΣ, ἐεωπορϊέμον. Ῥε. ΧΙ, 6.1.5. εεὲ ΧΙ, 5, 
- 55Π, ργοδίσο. Ἐχοάὰ, ΧΙΝ, 24. Ῥε. ΧΥ͂Π, 16. ΟΧΉΙΠ, 7: 
- ΚΣ Ηρ. σοπιρδδοο. ΡΞ. ΤΧΤΥ͂, γ. ὃ συνταράσσων τὸ 

φῆτος τῆς ϑαλάσοσης. Ταυσπῖυν Βδηο Ἰοοϊόπδιι σασορίδπι Κωἐς 
“δαίμδ εἷ “Ἴναδε. Κοολίοεγωδ δὰ ἢ. 1. οοηϊοῖξ, Ἰεροθηἄυπι 6866. 
καταπραὔνων 6 Τἠφοηοίίοπα, δ6ἃ πῖπιϊδ δυάδοξοτ. 81 οοπο 
1θσΐαγαο Ἰοου8β 6886ξ, ΓΟΡΟΠΟσθῖα ροϊλυβ συνεάσσων, ἐπ ογαὗποπι 
γε σ6πη86., δαὺῖ συστέλλων. ϑοᾶτοιυ ορυβ εβῖ. Ναα ΓΧΧ Ἀ.]. 
Ροῖϊυδ ροεο νουτϊοσυμῖ, δίρηδ ροϊδῃιδο ἀϊνδηδθ ἐπε 86 
Ῥοταιυϊδῃῖθδ. - 5232 ΝΊΡΒ, ἥαρτο. Ἠοβ. ΧΙ, ὅ. Συνταράσσε- 
σθαι Ὦ.}. ἀϑαθ9 δὸ νοχ Βϑθσ. ἄδ νεέλοπιοπέξογε απέὲπιξ σοπεπιθν 

Ν 
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“πα ὀκγρδιοδι παι δεῖ, δὺ. δρδοϊδίϊηι ἄδ δονεηιδ6ν αἰξογοΐε 
αὔνοίε. - ἡῦῦ ῬΙΒ. γαάπιος αδδοϊπμάο. 1ε5. Χ, 558. Ἰγοᾶοταπε 
ἔοτῖδδοα νερὸ ηρῷῷ ϑαδιβόϑωοι ποίϊουιθαι ῥμγδμαῖϊδ, αύυδπὶ δαθδξ 

Βεῦτ. ΡΨ, Διδὃ, ςλαὰ, Ὡμδ8 ἴῃ ῬΙῸῚ Ζζωγαγα ζδοὶέ, ἀἰοπισπο 

ἑανέδ,, ἐμγδαρίδ, δαὶ ροιϊίαα, ααΐα δοφυΐτον ἐνδόξους, δϑηϑατα 
ἐαρσεδϑβοθηξ. - ἨΝ, μογέωγῦο. “4. ὅγπιπβ. Ἰλδοα, 1ο8. 
ΥΙΙ, 45. συνιαρώσσειν. ϑυιαῖα δεὲ βαθὺ γϑιδίο ἃ ζγιεξία 
ἐς “7αεξὸ Οοπιπεθηέ. Ρ. 158. φυὶ οδεστναὶ, Ἰαιάᾷαϊοι Τητε. σον» 
ἐμγδαγα Ἀ. 1. ἰπιογρτοίδῖοο 6666. Ηυΐο Μοπέξαμοοηέιις δυχθας 

Ν 

. ἀεϊξοτοιῦ, δὲ ορίπορδίος, δυρδιϊτοΐς Ἰοοϊίομεηι συνταράσσεις. 
ϑεὰ ᾿πᾶῖτο δολαγίδηδεν βίο δὰ Ὦ. 1. δὰξ συνετάραξας δοτῖθοι.. 
ἀυπι΄ οταῖ,. ὧὲ σοωνοδιροῖ δοδσδῖοο, (Κ μἰζ. ἐμγδαδε) δοῖῃ 
οὐ γϑερτπε συδϑοσι ΠΟᾺ δρροῖοτοξ, τοιίπϑαμπι Ἰαϊίπυτα, 
ηυοὲ αρυὰ δ έροέμηι Ἰερίτζυτ, - ῶὐϑῦ, οἐγνιίηφο. ῬΩ. Τ ΈΧ; ά, 
συνεεραξας «αὐτὴν, 56. γῆν. {τὰ ττηδευ]οτοπς, αυΐα ρυϊδειεῖ, 
τοῦ σοεῃαοῦο ἀθ ἑέγρα ἀϊοὶ ροδδθ, δα αἰβείπαι. Ἐοτγῖδϑβθ 

. δϑαῖεπι τοροποβάυνη 66 συνέθλασας δᾷξτ συνέκλασας. - ἸΔῚ, 
σοπέγεκεξδοο. ἃ ϑαια. ΧΧΊΤΙ, 8, 1 Νίαοο. 11, 6. 

ΣΥΝΤΑΣΣΏ, ονγαϊΐηο, οοογαέηο, ποορϑέξξπο, ργαφοὶρέο, Ὁ 
ἑπέμηρο. Ἴο), αἰἶδο, ἴτ. ἐμδδο. “44. οἱ ΤΟΧΧ Το». ΧΧΧΥΊΙ, 
6. - ἸΞῚ, νεγδωπ,.. Ἑχοά, ΧΙ, 55. χαϑὰ συνέταξε αὐτὸϊῥ 
Μωυσῆς. ᾳφαοιμδαπιοᾶυαι μγαέοαρὶέ 1}}15 Νῖοδ8685, --- 51 ΡΊἢ. 
ἔρᾳφιον. Ἑχοὰ. 1, 1γ. ΧΧΧΊ, 12. 1ον. ΤΥ͂, 8. - ἡνγηη, ΕΠΡΕ. 
αἷο, οἷδο. τον. ΧΧΧ, 9. σύνταξον δέ μοι τὰ δέοντα, οοπδέΐ- 
ἐμθ ἀπῖΐοαι τ] 1 πδοθβδατδ. [θοΥ1 88 ἰγδασδιυϊοσυπε, “δογοδ. 
σύνταξον, ποράσχου. « 1" οουΐηρ. ἘΡΒ. Φοέγο ζαοίο, ργασοίά 
Ῥίο, πιαπάο. ϑγήνημ. 1 ὅδπι, ΧΧΙ, 2. συνεταξάμην, Ρτγαδοερὲς 
“41. 1οὉ. 1Ὲ, 13. συνετάξαντο. Κζγμέφ. οοπαϊϊχογαηέ. Τῖα ϑαόδῃ.ς 
ν. 1ά. συνετάξαντο καερὸνν οοπαϊίπκογανε ἴοιαροβ. - οΧ5, 707» 
πιο. ἴο5. ΧΧΧΥΠΙ͂, 26. Ὑοχ Βορυ. ἢ. 1. αἀϑσυγηογα ποῖδίῖ. «- 
942 ΝΙΡΒ. ἃ “Ἰό, σοπρδμῖο. “7. ὅγπιπι. ΤἸλεοά, Ἐκχοᾶ. 
ΧΧΥ, 22. συνταάξομαι, Ργαφορέαπν, γ9ὶ] ροῖΐυδ; ἐθπιρωδ γὙ8Ὲ 
ῥοοιωπ οοπνοηξοπαϊὶ οοπφέξέμαπε, δὺ Ῥδγ τωοϊοηγιαίδηι, δοῖθ. 
οοὐδηῖῖ8 Ῥτὸ σοῃβθαυθηίθ οοπρνθπέαπι. Ἡϊῃο ασυοαπα δρρᾶτγοῖ, 
Οὐ ΤΟΧΧ ΒΡ. εαπἄθηι νόοσθι 6. γνωσθήσομαε, αρραγόδο, ττατι8 
τείας, Οοπξ,. Νηπι. ΧΥΠ, 4, Αἀάδο “ςω. Ατοϑ. ΠῚ, 5. 
Κπιζρ. πόδὲ δοηροπογὶε Φ(6. -- ὯΘ, ὠϑαιθ αὐ. ἴον. ΧΧΥ͂, ὅ. . 
σελήνῃ δὲ συντάσσει, αμιδὸ γϑτο ἱπροτδῖ. Νοιν Ἰοροτπηῖ ΠΣ; ἘΝ 
Ἡοιδὲν απέέεεδ νοβαῖῖ, βεᾶ τοιυ]ογιπῖδά χοᾶ. 1»"». 146 ρτοχῖι 
τ διηιθοθάθητδ. - Ὑ5, νἱδέέο, πωῦρθνρο. Ε χοῦ, ΧΧΧΥΙΗ, 
21. - ἼΠ9, δοίρο, ες ρίϊοο. Οεπ. ΧΙ, 15. εεο0, οοα. Οζοπ. 
συνέταξε, εχρίοαξέοηθ. δοπιρὲὲ οογπδεξέμδί. “ ΣΝ ῬΙΏ. ῥγαθα " 
οἱρίο. θη, ΧΥΠΙΙΠ, 14. συντάξει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, ρῥγαεοὲρὲοϑ 
Ἰἰδοτῖθ δυΐθ. Ζον, Ογνὶ δὲ Μ5. Βτοπι. συντάξει» παραγγελεῖ, 
προστάξει. σευ. ΧΧΥΙ, 12. συνέταξε παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ, 

πιαηαδαξ ἀυῖοια οἱδοΐ ρόϑυϊο αθο. Υιάο οἱ Ἐχοἀά. ἢ, 22: 

, 
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ΧΥ͂Ι, η4. 32. 55. οἴ οοπξ, ΝΜίδειΡ. ΧΧΥΣΙ, 1οἱ Σεσγοῖ, συν 
ταξε, ἐνετείλατο, πιαρήγγειλεν. ῥοάογιην φἴϊατα ν. συνέεξασσε 
Ῥιὸ ῥωδοὲξ δαδρίῃβ υἱἵ, ποῖδε σγασνὲμδ δὰ Ζιιοξαηπὲ ϑοίοεοϊεέ. 
Ῥ. γ42. 1ε56. ΧΠῚ, 5. ἐγὼ συντασσομαν» ε80 ργαεοίρίο, Οοπέ. 
ήυδε δχκ ἰεϊἑοάογο αἴδετὶ Οναενίωδι: 1, ὁ. Ῥτδεοῖοσθα ἱεριτυῖ 
δια. ΧΙ, “5. 660, σοὰ. Ολέε. δήμαν συνεαγέντος μες΄. αὐτοῦ, 
ΒΌΪ ὨΪΒ11 ἴῃ βοχῖα Ἰερίτυτ. 5 Επάτ. ΥἹ, 4.: ομα]4. τῶν ᾿ῦῷ, 
χαΐείο ᾿φογοημξέαπι, Ὦ, δ. ππαπάο, 90]. Ἐπάν. Νὶ, 3. 5 Εδάτ. Π' 

16. οἱ (ἐπὶ) τούτοις συνεασσόμενοι, ὮΘΡΓ. Γ923, δοίἑερίμπι 
Ἔογώπι, οο}}. Ἐπάν. ΙΝ, 8. ᾿ Ἐν αΡ ΤΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΊΝΟΣ ΣΚΟΠΟῚΣ, δεοορεθ ογαἑπαέμε, 
ΠΘΌν Φοορμρ. ὅγπιπι. χ 88. ΧΧ, 20. 1τὰ δέεέδμς. δε υπάϑ 
μδϑο βαπεδεῖῖ, ἰρθοτὸ. δϑεουπάσπι ἤοταρία εἀ. οπέζ. ἀο Ἐμ- 
φοδὲὲ Οποπι. 8. ν᾿ λαματταρα ἰᾶπῖυτῃ νειθᾶ' εἰς τὸ συντεταγμές 
ψον δαὶ ϑγπιπιαρἠλὲ Δ γοῦδτα ΠΝ, 8δὸ γψοσδθυϊααι σκοπὸν 
οδὲ Αφιίίας. Οδοίοτυπι ϑγπιησιασλμὲ Βᾶθο νδιβάο σοῃβγπιβῖ' 
δειϊθητίαπ, ΘΟΥΌΠΙ, 4υἱ ΠῚ σὰ ἀἄδ γπεσέα δὰὲ φεορο, εοἀ 
ἄο εἰρπο (Κ᾽ μρ. αὐ δἐσπιεπι)ὸ δχαριίοδηῖ, 4θ 4ὺρ ἱπῖαν Π νὶς 
ἄσδπι δὲ Ἰοπδίμδῃ θη σοηνθποσδῖ: ὑπάθ βἰπιυ} ἀρραᾶγεῖ, 8γπι- 
χπασδην Ὦδο νδυδίοηδ 808 ἢ. ]. τηϊηξη6 ἃ Β0ΟΡῸ ΔΌΘΙΤΑ58ρ. 

ΣΥΝΊΦ᾿ ΔΕΙΑ͂, ςοποωπιπιαξέο, ρογ[δοεϊο, οημιθ, βηΐ,. 
ἐπέσγέξμα, αἰδογσέμσπ. δος, οογνά. ἨδΌ. 1Π1, 18. εἰς συντέλειάν. 
Ὑιίδεπίυν Ἰορ 856 ἡ4}5}, δὶς 5. βοὰ π}}}10, οαγῖθ ἱποϑῖι- 
χοᾶο, δεηδι, Ξαλγαξίμδ δα Τοῦ, ΧΧΥΙ, 10. ργονοοδηδ 605 
ὈΛΌΞΩΣ Ἰορῖ886 δυϑρίοαϊυτ. Οὐμξον τδημθὴ ϑάρτα Ὡοξαῖ. δῇ ν. 
ἀσφαλής. -- ἢ ὍΝ, οοἰξδοείο. Ἐκοᾶ. ΧΧΙΠ, 16, ὉὈο]]εοῖῖο εἴ 
λπιροτίδτιο, ἔγαρυπι ἴετσδθ δεῖ βῃ18 πι6 8818, - ΧῸ, “ιραθδέϊι8. 
2 ὅδ. 111, 5. ἐξέκλιναν ὀπίσω τῆς συντελείας, ἀδοϊϊθαταηξ 

᾿ Ῥοδῖ πιαἑέέαπι, Ἡδογοῖ. συντελείας, κακίας. π Οοᾷ, Περίο 
Ἰορίτυν δὰ ἢ. 1. βδθο ποῖα: ἀντὶ τοῦ, τῆς πλεονεξίας (1ῖα 4υ0- 
406 Ολαϊάαφιι6). κεῖται... συντελείας, τῆς εἰς τέλος ἀχρειούσηφ 
τὸν νοῦν. ῥίζα γαρπάντων κακῶν ἡ φιλαργυρία. ϑεἃ μαθο οπιηΐα 
δυτϊ ΔὉ ἢ. 1. δ] θπα, ΓΟΧΧ δοοθροσυμῖ "5 δἰ ρηιβοαδιίοῃο ἅΓᾶ- 

Βῖσα, Ὡδπηὶ ἀγα. δὰ 5 β:ρηϊβοαῖ δωπιπιαπεγ ἐοέμπη, Ὦ. Θ. ϑιιπ|- 

ἡπᾶπιὶ ρεσιμγιΐαθ, ἠαθ ζοσπογὶ εἰαέμν. «- ὌΝΟΣ ΟΡτο ΜΠ ἐπηγη , 
ἩΐρΑ. δ 3, οοπιϑαίογο. Ἐπθ οὶ. ΧΧΙ, ,8,. ῥομφαία ἐσπασμένη 
εἰς συντέλειαν. Νου ἀδἀυχοταπῖ ἃ. 05, 4686 ἔυϊε σαρροίϊῥ 568" 
ἔϑατία ἰὼ ποέέ. ογίέέ. αἀ Ὦ, 1, Ρ. 582., 864 ποιτοπεοπν ποῖ δ" 
τίοδηι, αἴδηι ἢ. 1. βαθεῖ Ὁ, τϑοῖφ ὀχργεββοσιηΐ, - ἾῬ 
δύγωϑ. ὅγπιπι. Εξϑοῖ. ΧΙ,1ΤΠ,, ι7. 586. Πεχαρία. 864 συντέλεια 
δι ροϊίυδ ροτίξηστα παϊδὶ νἱάἀοίυτ δὰ 0η25 ἴῃ ἀπτοοθάδητδυδ. 
- "ηὺ5, ἔρδα ἐοία. Απιοβ. ΠῚ, 8. Τιοροτγυῶς πὐ5. 15. ΙΧ, ὅ. 
Ἰορογομε "Ὁ5 ργοὸ πῷῦ}5. [ἄϑι νδ]ϑὲ ἀὔοᾳιο ἀθ ]οοο ΗΔ}. Ϊ, 1ὅ. 
εἴ 9. - 05, ποιιϑῃ. ΝΈΒϑα Χ, 5:1. οὐκ ἐποίησας αὐτοὺς εἰς 
συντέλειαν. Θὰ ἔδοϊεῖὶ 6086 ἰῃ οοπιδιηπιαίΐέοτιοπι, Ὦ. 6. 18 
ἑπέαγέεωπι, Ὑιὰο δὲ Ιογοα. Υ, 18, δὲ οομέ, τ Νίδοο. ΠΙ, 45. 



“΄ 

ω ῃ 

ΣΥΝΤΕΙΑΣΙΑ. π  ", 

Ἰετοτα. ΣΙῚ, 47. πο δὼ: συντέλειαν ἐν ποντὰ ἔθγει, “ἕνονα. 
ξλοϊαιαι Θυχηΐ, ρόρυ]ο. Υ᾽άθ δὲ ΝΆ, 1, 8. 9. δορᾷ 1," 10) 
“4. 1φ5. ΧΧΥΤΙ͂Ι,.2.. -- αὐ ἑηη. Ῥίᾳ, ἃ Ἴδῃ, οομομπωπαῦδε 
3 Ἀςρ. ΧΊΠ, χ7...9. Ἐπάν. ἴΧ, τ4. Ρ5, ΟΟΥΤΕΣ, τά. συντέλεεαι,. 
ἐν ὁδγῆ. συντελείας, ἵνα μὴ ὑπαοξωσε. δὶ Ἰοσιῖο δδπὰ εὐῖ, νἐάθης 
ἴωσ 18 166:1666 ὃ. ζ μέρ. ἐπε οοπαειπιπιἐϊοησ, αυδλοὶ ἸοοΟ αὺνο 
τέλειας 1ορι586ῖ συντελείᾳ νοὶ ἐν συντελείᾳ. Ευϊάθια Ἰερθχθ 
τ] 1δπι συντέλεσον ἐν ὀργῇ συντελείας.. Αὦ Ἀσπο ]Ἰοοὶιπι ἀρτιαπιἢ 
ἰδ ἄρῃ δμίάαδ, δὲ δχ. βᾶτεθ θϊδπι εογολίμβ ἔϊα: ἀυυτέν 
λειαε, αἑ παντοδαπαὶ τιμωρίας. Δαβέδ' καὶ ἐξ ἀρᾶς καὶ ψεύδους 
διαγγελήσονεαν ἐν συντελείᾳ. ΗδΔ}.], 15. αυντέλειαν. ἐν ἀγκέσερακ 
ἀνέσπαασε, σἴῶτι διὸ δχίσαχίϊ, - τῦϑ, ἀσηδοίμς, ΤοΟΡ, ΧΧΧ, .. 
Αἀὰ ᾳπδιι Ἰοουτ σϑβρίοἴθηβ ϑμέάαϑ: Συντέλεια,. πᾶν τὰ πρὸς 
ζωήν. ᾿Ιωβ' ἐπ᾿ αὐτους ἀπώλετο συντέλεια, ἀνεὶ τοῦ, οὐδέποτ 
τὸ χρηστὸν συνετέλεσαν. Ρ]οτίαυς ἱπιίογρτοῖθδ δἴδιαθηϊ, 608 
Ἰεξίδρε ὩΣ γ6} ηἢ5. 868 χοΐ μὲ ἢϊο Ἰοθὰδ αἰΐδπ δἀπιϊἔθτο νὶ 46- 
ἴων ἱπεετργδίαϊζομθηι, 4π8 δύτηΐδ88 ἢ 0118 ψατιθῖδῖο Ἰδοξιηΐδ 
ΟΡυδ δεῖς, 80. νοσῦα Ββορσδῖοα τὰ νσϑυΐθη δ ϑαηῖ: 7207 ραγρμωξ 

8. Ρεγνεπξεπε αα ἀφέαέσπι δε έεπι, αὐ.86 5151: ἢ. 1. ϑπαυδηι 
πιοῖα, αὐδπὶ ΔΌΣΙΣ ὨοχὰΟ Ὠδίυτδθ σοῃν δ ἸΘΏ 6. τνἰνθῃϑ 
αἰ ροτα ροῖθδε. Ι͂δῃὶ βᾶθο 66 Ὴ1}18 δοῖδϑ, αυΐδ δϑῖ τογπιπα8 
γδο ἃ Ώδο σοηδιξυϊιιδ, Θαθ09 ἢπὶδ νὲῖδο δε] ΣτῸγ, θ6η9 
Ῥοΐοσαϊ συντέλεια ἀϊοῖ Δ ΧΧ. αυδανδάπιοάυπι 686, 4υ8ὸ 
δ πδοδδδαῦῖα δά ἤδηο τηϑίδηι δδβϑαιιθηδηι, δ ϑγιωμηραοδο 
πᾶν τὸ πρὸς ζωὴν ἀϊοιπῖατ. Κπώραξια: οἐ νέα ἑρδα ρμέαδαι- 
ἐὼγ ἑπαέρηι. - οὐ ροῦου σοπογηέΐο. Ἰυά. ΧΧ,, 4ο. ςο]]. ν. 34. 
εἰ ά2. - ΞΌΘ. πωπιόγϑ. 108. ΤΥ, 8. Ν. Γ,. - ὩΧΠ2 ρτδοίοτι 
ἔοδιι. ΝΊΡὮ. ρῥγαῤοΐδα, ῥγαδοὶδο αθηλέᾳ, ἀδογεία 6. Ὠ απ ὲ 
ΧΙ, 56. -- ὨΧἽΠ5 ρϑεείο.  ἔοσδαι. ΝΊΡὮ. ργαεορίδά. ἴδῃ. ἸΧ, 47. 
- πϑο, ἑωγδο. Απιοδ, ἔ, 14. Ναδυπι. 1, 5. Τιεροευπε πϑὶο 
(1 οἵ “γαδε ἂο Ζεαΐα.). 8θὺ σοριίϊατῃπι ἀθ νοοα Ὁ, βαηΐϑ, 
ἐεγ τε 25), ΔῸ Ἢ το διῆχο δαρυοταηῖ. -- ΝΡΙΧ, σοαγοέαέξος 
Ῥδη. ΙΧ, 45. κατὰ συντέλειαν καιρῶν. ΤιΘροταπιὶ 3. -- ΥὯν 
πες. Τ)αν. ΧΙ], 4. 15. - ΧΡ, οαόδωγα, 'Πογπια οαδοα, εἴ πα. 
Ρὶυγδ]δ: πος, δαϊγοπιξέαέθ5. τ Ἀδρ. ΥΙ, 25. -- δὴ, πειοηδησ 
ἐιΏ. Ἐα. Ομΐπέα ῬΕ. ΧΧΊΙΧ, 5. συντέλεια. Ναπι ξοτῖο. ]6ρὶξ 
ΠλῚ, οσσίδίο, οσαδάε82 Ὑιὰθ ἴδπιδτι ΒΌΡΤΔ. 8. Υ͂. συναρπαγή. - 
51. ἐραπηιείμο, φωϊρέμδ., Βα. Ομίπεα Ῥ6. ΧΧΧΙΝ, 40. 
Αποῖος Βυΐυδ νοτβίομίδ Ἰδρὶς γ15. Υ] 46 δύρτα 8, συψναρπογή. -- 
πῦϑῷ. Ρεβ. ΟΧΥΤΠ,, 96. πάσης συντελείας εἶδον πέρας. υὐδὲ 
συντέλεια νεὶ ε5ῖ ὁραΐέωπε, αἰἰπιθηδέο, ὁχέθηδέο, (δ Οα δ6Ώ88 
ουϊαδαϊθ γ6] πιδχϊτηΐ δὲ διωρ] δϑῖπιΐ δρδεϊ: δοϊυνα ἀντὶ ἥπεπι 
6486 80 ᾿δεηιϊηθπι 8] 4.6), Μψ6] ασαϊῥοαίο, σοποέγμοέξζα, 
ϑγπιπι, κατασκευή. Υίάο δὰ Β. 1. ροὐξ Οὐοπιτιδηϊδτί μα, -- 
ὨῦϑΩ. Ιοῦ. ΧΧΥ͂Ι, 1ο. «411. ΝΘΉ θα. ΠΙ,.2}. - 5 ἴπβη. ἃ 
ΣῊΝ ι Ἀορ. , 21. -- πϑηρῇ, χενοἐμέϊο, ἃ Ῥατ, ΧΧΙΤΥ͂, 15. 

᾿ς μέτα τὴν συντέλειαν τοῦ ἐνεαυτοῦ, νῬοδῖ ἤηεπι δὶ. Βεπ6 αμοδᾷ. 
{ 

ἐ 
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δοπδ. διά Βσὸ ηποαῦθ δὶ νυϊῦ ἔοσιδϊα ὮςΡΓ. ἡπειέ 
Τραελὲμδ τοοῖα ἀππὸ σεγέδτεῖα ττατιβτυδῖ. 81::. ΧΧΙ, 12. συντέλεια 
φοῦ φόβου κυθώων σοφία. ροτδοείο τἰπνοτῖβ 1)61 (ᾳιμδο δομεἰδιὶς 
2π Ῥοτἔοοῖα οβδοινδιΐοβο 166μ185}) ρατίϊ νϑγϑπὶ δαρίθμιίδηι, 1 
Μίδοο. 1Π|, 42. ἀπώλειαν καὶ συντέλειαν. Ἰατατίζαπι εἴ οοηθμηι. 
ϑέοπιοπε,. δαὶ: αχποϊἀ αι. σοπϑωπιπιαξέοδέπιπθ, αὐυοᾶ. 1 αἰληΐ 
ἑμέσγπσούονοπι ἀϊουνῖ. ὦ ἜἜΕ 

ΠΡΣΥΝΤΕ΄ ΜΕΙ4 ΤΗ͂Σ 44ΒΑ4' ΣΕΦΩΣ. τποῦΌ,, πιωπε- 
γμδ. Τοβ. ΤΡ, 8, Οτε:θ}}6᾽ ὁδῖ, ἐο05 16ρ}8586 “-ν δὴ, ᾿ 

ΣΥΝΤΕ ΜΕΙΑ͂ ΚΑΙΡΟΥΊ,, οοποιεπιπιαξέο ἐδηπβονῖθ. ΠὮ3, 
σιθθα. Ὦλδο, ΙΧ, 27... ἐπρὺ 

ον  ΣΥΝΤΕΙΔΕΙΑ ΜΈΤΑ ΔΗ, οοηπδωπιπεαξέο ταῶρτνα. ὉΡΩΛ 
; ἘΙρΒ. πιαγημῖι ξαοῖο. 1 886.. ΧΧ, ά!. ξης συντελείας μεγαλης. 
ὝοΥΡα βεῦτ. δυῦξ: ᾿ΝῚΣ) ὙΥΤῚΡ, ἐθα μὸ Θανία ρίμο Πονονδέ. 
Ὀαρροίδεα ἐπ Ονὲξ, δ. ν. 585. ρυϊαῖ, 608 Ἰερ΄856 11 ἽΡΙ Ὑ, 
αὐδῶ ἴβιποη σοπιθοϊαγδαι πο ρτορδὲ ϑολαγ ρηδενρέμδ, δῖ. 

, χρε]ϊοζοια αἴδεττθ 856 ὩῸῚ ΡΟ886 ἔπρθδητθ βίδθίασ. Οὐἰδγίοο δὰ 
δὰ Ἀ. }. 16,686 νι ἀδπεον ΡΣ ΠΣ Ἢ) α΄ οσησεεπιπαύέοποπι 
χιαρῆαπι, Ὦ. 6. ἐξά μὲ δεπεπιρογο Ξενὶπέ.» Ἐξχυϊάφι διεδιξγοῦ, 
νοσθ “1 δ᾽ ἔμίουρσεϊθ ῥγούδιιϑ ομίβδ88, Ἰδρϑῃάιυπι 6886 ἕως 
συντελείας μέγαάλως, ἴα ὧὐ ἀυαό νογοίομεα σοδαδγίως, (ὐδοῖθ. 
Τύην μᾶδο δπιδηἀδῖο αἰΐδὶ τὰπο ἀυοήηυθ πεοοδβαγίδ νὐάἀδιοῦ, 
εἰ γοὶ (πρρεέῥ οοπϊδοῖΐατα δὐτηείςοτεϊοτ, δ πὲ 

ΣΥΝΊΤΕ, ΜΕΣΙΣ. ἃ. 4. συντέλεια, σογεβεῤπιπικέέο, ᾿ΒΊ,. 
ι ζηγῦο. ΑΪ. δι. ἸΧ, 7. Ὑίαε δυρτα Ἂ. ν. συντέλεια. Αὐάε 
Απιοβ. 1, τά, δεο. Οοπιρί: οὲἱ νεδ. -- τῶ, φοηδεεηφηφαιέο, 
“4, Ῥε. ΟΧΥΤΗ͂, ο6. | π- 

ΣΥΝΤῚ ΔΕΣΙΗΑ͂, φιοα μηὰ θεπι αἰξὲδ δολνέξεσ', νφοέΐ» 
ξαΐ, φιιοα φμὶδ οἰεπι αἰδὲθ ρεπαδε, εἐγέδιμέμπι, σοδαξῥο. δὴ 
Ομαϊὰ. ρνοζδοιδο, ἐέδν, ποθιϑηγεπῖοθ: »δοέξσαὶ, ηιοά ὦ ργο- 

᾿ς Ἰβαϊδοοηέέδωδ μὲν σέαπι γερίαπι δι ρσίλμν, ' Ἐπᾶγ, ἘΥ͂͵, 18. 280. 

, 

 ϑοῖνο, εἰδοῖπο, ἐγαπδὲρο, ἐπιρέδο, Ξηο, σοπδεπιο, ρεγασ, Ἀ. 

ὶ 

Οον»ηρίὶ. φόρον καὶ πρᾶξιν καὶ συντέλεσμα οὐ δώσουσιν, ττὰθιϊοδι 
οἱ νοσεῖρα] οἱ σσαἑξέοηδπὶ ποῦ ἀδροπς.. 186. εἴ ν. 20. 

ΣΥΝΥΈΖΕ' Ὁ, σοηδώπωπο, ρεγοῖο, ψασῖο, οοἰέφο, αὖ- 

ἀδοονγμο, οἵ ῬΆ88. συντελέομαιγ ρμέγδο. Ὦπιε, εαο, ἴτ. δοπϑμπτο, 
Ρεγαο: α Ῥαι. ΧΧΧ, 22. συνετέλεσαν τὴν ἑορτὴν, ἘΝῚ ταιπδη 
Ἰορεταμε νυ), δέ ρονζοοσγιιπέ. Ἰθεθια, ΧΥ͂, γχ6. Εσθοῖ. Ὑ]ν 
χϑ. τοὺς δ᾽ ἐν τῇ πόλεε λιμὸς καὶ ϑάνατος συντελέσει, 11106 
δυΐοπι, 411 ἴῃ Ὅτρο δυπί, ἔδαιδε δὲ ρμϑβιΐβ ρεραἶϊδέ. -- ἮΌΝ 
ἐοπργόρο. Τεν. ΧΧΧΉΗΙΙ, 80. αἷς ὧν συντελέσηετα τὰ γεννήματα 
τῆς γῆς, Ἡυδπᾶο σοὐέορογεξέδ ρτονδιῖυς ἴοτταθ. Ὑγ]46 δυρτᾶ 8. 

. Ψ᾿. συντέλεια ἃ ἩνΌνε. - ΠὉ5 ΡΙΒ. ἐδγρο. 100. ΧΧΊ, 13. συνετέλε᾽ 
σαν ἀὲ ἐν ἀγαϑοῖς τὸν βίον αὐτῶν, ἐναποορογιεπε ἀατθαι ἴα ΒομΐΡ 
νἱΐδι 5.8πι. 810 ἀπο 6 ἐσγόγα δρυά Γ,ατίπος δυμιέζυτ, ν. 6. 18 
ΤοτπΙΌ]8, ἐφ γ 8} 8 ἐθτηριι8. -- ΥΧῈ: ὉΧὰ, ΗΔ] δὲ ῬΊἢ. ἐμθγωπε βεῖο. 

Ῥτον. Τ, 19. αὗται αἱ ὁδοὶ εἰσὶ πάντων τῶν συντελούντων τὸ 
᾿ 
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ἀνομᾶς δὰο γΐδο δδὲ οἰππίϊοτο, σαὶ ἐπε, ρεγβούππ, νὰ} ἴῃ. 
ζεῖ σφιέ. δε. νυν, φασά ρτ. ὁσὸάγφ,. αὐεέίποτνο Δοιϊαῖ, 
ἀοίη ἀποᾳῃδ ρἰρηϊῆοὰὶξς αὐδοίνεγσ, ῥοτγοδῦο ὈΡιρδ, ἴτορα 
Ῥεϊἴο 8 ἴϑκίοσθ νρῖ ορίβοο ὁρὰδ δυϑοϊυΐθηι ἃ βίδπιϊῃθ τϑδαν 
οδηῖε. -Ὗιάθ ες. ΧΧΧΥΡΗ͂, 1. ον. ΧΙ, 9. Ὑιάδ οὐ 10ρ. ἢ, ᾿ 
,3. ὙΠ γϑα; 11, 17. συνετέλεσε ῥῆμα αὐτοῦ, "σονερίονεδ ὠορδανεος 
διε. -- ΧΆ, ἡιμασδίμδ. Ῥξαοῖ. ΧΧΊΙ,, κ15, Ὑχάρ 'ϑᾶρσα δ. τν 
»Χ3. - 03. “όσω.Ῥε. ΟΧΧΧΥΤΙΙ, 9. Ῥονωναίανι ξῶδιν Ἴ58. 
γΠ146 8. ν. ἐπιχελέω. 5) ἰοοίο. “κε. ὁὲ ΧΧ Ῥε. 1], χα. 
συνεελεσθήτω δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν, Ἀπέαίμν νεῖ δεφεδέ 
4πᾶ6850 ἐϑρδἰ τα ᾿πιρίοτει,. ΜΙ Δ]] τ: ὡε διψμάχιαπε συ ααΐμπι μόνο 
ἀμοκέετεν υὐτϊϑοτὶα ἰδυίοται, ϑγνεπο. δὲ ΙΧΧΡκδΊα. ΧΧΥΊ;ς 
9. συνετέλεσε ῥῆμα, τσοηερέδενὶε νοτθ. ΑΑἀάθ ἤπο, -Ῥε, 
ΟΧΧΧΥΙΣΙ, 8. Δίξεγον, Ζδοναέπει ορογαδέξμ" ἈΓῸ πα. -- Ὁ, 
αὐΐπο. 10}. ΧΥ͂, 4.: συνετελέσω δὲ ῥήματα τοιαῦτα. ἔνανει τοῦ 
κυρίου, αδεονἐεέξ δυΐοπι ἰα}16 νοτθδ' σον ομῖδο, Ἀ. 6. 
ἐγγέέαβ γρααἰοἐδέξ Ῥυθοεβ ἴυδδ, δυϊ οἦμε ϑάγτεπι ἐπονδέμιεῖφ. -- 
55 ἘΠ ΡΒ. ἃ 359, σοπέέμδο, 'ϑιεδέΐμδο. Ἰϑεοτα. ὟΙ, 11. συνδεέ- 
λέσα αὐτοὺς, οοπδιηεδὲ, ρμογαϊαϊδ ἐξΐοθ. Ἡεεγοῖ. συνετέλεσα, 
ἀπώλεσα. ἘξΦοΝ. ΧΧΈΗΙΙ, 52. Τω υἱτοάυ]οοο 19 ἀογίνασυης 
ἃ 05, μογᾷοσδρθ, δομδιεπιηβαγα. - ἜΞοΣη ΗΊΡΆ. ριεῤάογο αὔέοέο. 
γ 88. ΧΧ, 55. ὅτε συνετέλεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐτοῦ. τὶ 

ἐΘ ν. 82. ΒΌΡΡ)]δμμπι ἐδβὲ παπέαν. - ἸΩῸΣ, ἐμπαο, οοπένηαο, 
Ιυαά. Ψὶ, 26. δοὰ νοὸχ συνετέλεσεν, οοπίϑοϊέ, ἢ. δ. ἐγπιέσγδολε 516. 
“γοΐ!. συνοτέλεσα, ἀπώλεσα, υϑὶ νἱὰδ Τηῖι.), 408 ἃ 2οηξ- 
7αμοοπὲο γοϑδῖϊα δδὲ δὰ ποὺ, Θοφαεγίείπίο (Ἠεροτέ. 1. Ῥ. 220.) 
χϑοῖδβ τοξοττὶ νἱάδειν δὰ ΠΣΠῸΌ,; 081 οοά, Α]6χ. τυμοδλῖιβ συνέ- 
ϑλασεκν Ἰεσῖί, γιάο ἰδβοα δά ἢ. 1. δολανηεηδονφίμπι. - ἸΡ)ὴ 
Ηρ. ἃ ἡρ5, οἰγοωπιασο. Ἰοὺ. ἵ, 85. ὡς ἂν συνετελέσθησαν α 
ἡμέραε τοῦ πότου, 2ὲπιεὶο ἀϊξθυδ σοινῖν!ῖ. πέσ. οεπὶ ἐπ ονδόηα 
ἐγαδίέδεεπέ, δ6ῃμδὰ οοάδα, ᾿ἤσοεγοῖ. συνετελέσϑησαν» ἐπληθὼ" 
ϑησαν. Ἐρτριαϊα ποῶσπ πρρὴ Εχοὰ, ΧΧΧΙ͂Ν, 22. .1 58: ἵ, 
40. ψαχίδητία εδὲ: σμό ἥποπι ἀπηὶ. Μία αυοαῃς δυρτᾶ 8. Υ. 
συντέλεια εἰ πεηρῆ. - τ, »ἑώδο. ἴον. ΧΙΧ, 26. παρὰ γὰρ 
κυρίου ταῦτα μοε συνετελέσθη, ἃ Τοπιΐηο “δηΐπι πδϑοὸ οὐδὲ 
7αοέα φμπζ. Αἀπιοάσμ Ἰέρατα ἢ. ]. τὰ Ὡδτο]δετιῖ, - , Ῥγασν 
οἰάο. 1ε5. Χ, 22. - ἢν, 60. Ὅσαι. ΧΧΧΙ, 1. συνετέλεσε ἤϊωδο 
σῆς λαλῶν παντας τοὺς λόγους, αδεονεδαὲ νοὶ ἀεοὶποδαὲ Νίοκεα 
Ἰοφυΐ ᾿οατηΐα νϑῦρα. Οοηξδε, 4186 ρΡοβῖϑα δχ ψϑυβίομθ 8γγη- 
πιαολὲ ε8. ΧΧΧΊΤΙ, χ. ποϊδῖα δυῦξ, -- ΜὮ3 ΡΙΒ. οδαμάο. ἴῃ. 
ΙΧ, ,4. τρί Ἰορεγαης πῦ5. - "55, ἐρεα ἐοία. Ἐπδοῖ, ΧΙ, 15. 
συντετέλεσται, δὶ νἱὰ, Ἀοηιεξαιοοπίμδ.. Ἰυδραταπε 85, 4ιάδὲ 
εἷϊ γτδοίοσιταπι οοΐυηρ, Ρα Δ]. Αἀά6 Ἰθτοηι. ΧΊΙ, ΧΆ. 80 
Ἠοβ. ΧΙΠΙ, ἃ. - τἂϑ: αὐ, Καὶ εἰ ΡΊ:Β. Οοπ, ΧΙΙ͂Ψ, χ5. σύντε- 
λέσας εὗρε, εὐέέπιο ἱπνεπίοῦδδι.. 1ἐν. ΧΙΧ,, 0. οὐ συντελέσετε 
τὸν ϑερισμὸν ὑμῶν. ἤθη οοὐξέραίξα ταθδϑϑα σεβδίταπι. Ὗλὰς εὐ. 
[,ον. ΧΧΙΙΠΙ, 22. Ὥευι. ΧΧΧΊΙ, “5. τὰ βέλη μου συνεελέσω εἰς 
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αὐεόύα, ἐαρτέαει πιδας ᾿οπεπδο ἴθ 1Π σε γεξέδανη. Ἀστμ. {Π|| ν8. 
ἕως ὧν συντελεσθῇ τὸ ῥῆμα σήμερον... πϑηυ:δ ἄππι Βοάῖε τόρ αὐ 
ἔποπι ροραάμεωξιν. θαι, ΧΥ͂, νι8. ἕως συντελέσης αὐτοὺς) τ: 
419 ἀαπὶ ρεγκααο 1}ος. Ὑἱάθ οἵ. ἔογσήι. ΧΤΥ͂, 12. 1 ὅδ. ΧΧ, γ, 
δυντετέλεσεαν ἡ κακία σιαρ᾽ αὐτοῦ. αἰεὐγϑέιοπι 668 γιαὶαπι Ὁ Ὧ|19. 
ιᾶδ εἴ ν. 9. ὅ8. δὲ χα ϑάπι. ΧΧΨΥ, γγσ, 1. 88. ΧΧ, 55. ὅτ᾽ 
συνετέλεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ (δὐρδυάιομᾶσπι νἹάφξυν 
ϑάνατον., φορά ἐἰσοῤενέσοεε δύροε ᾿πΠκπν τπογέδϑηι. ΤῸ». ΧΙΧ,' 

47. πάντα δὲ μοε συντετέλεσται ἐν κύλπῳ» οτπῖα αὐ ῖδι πηι μὲ 
γοπεεπιξα ὁπ π δἷηυ. Ῥ6. ΟΧΥΉΪ, 87. παρὰ βραχὺ συνετές 
ἀεσάνιμε ἐν τῇ γῆν Ῥαξυμι δϑξαϊξ,, φαΐπ. πιὸ οοπλοενθηξ ἴῃ 
ἔεττα. Ῥτον. ΧΧΉΙ, 8. συντελέσει. δ αοϊξοδζυτι οδῖ, 605 Ῥτο- 

δ φ απ τάδ 555». Τανθαι, ΧΥ͂Ι, 5, ἐν. μαχαίρᾳ καὶ λιμῷ συντῖ» 
λευϑήσοντωι., κἰδάϊο δὲ ἔδπιθ ρεγέδεν.. Ψιάἀε οἱ ἴθϑ, 1, 48. 
Ἰετεαι. ΧΥΙΪ, 5. Εδεοι. Υ', χ.. εἴ οοπξ, οὲν. ΧὩΏΝ, 5. ΤΏγοα, 

᾿ 11Π|,.:2, οὐ συνετελέαθηδαν οἱ οἱκειρμοὶ αὐτοῦ ,΄ ποὺ Ξπδπι παοέαα 
δι “τοϊθοτίοοτάϊδο οἷος. Ἐσοροῖ. ΥῈΕ,.1.. συντελέσω τὴν ὀργήν 
μου. ἐπ᾿ αὐτοὺς, οοησιεπιπιαθο ἴτᾶην ποδῶν δά σδύβιβ 11]05. γ6] 
δπισιθην ἴχατα ταθᾶτῃ δάνοιβαϑ 1105 οὐ πάαπι. Ὑιάς οἱ Β,Ζ608. 
ΨΙ, 8. ΧΗ, χ5, ΧΧ, 8. 21. - ἾὉ2.,, ποιβδὼ,, δοηδιεπεπιαέξο, 
1.5. ΧΧΥΤΙ],.22. - πὖϑῷ πῶν, 7αοίο σοπδωπυπαξέοηοπι, Ἴδη, 
ΧΥΙΠ, 41. - "55, ἐποινγωπιδαέμπι. Θοη, ΧΙ Χ, 5. συνετέλεσαν, 
1, ἐβοτυῦς γ05, ρογ ασογηιδ, ὉὍτο "25, νάδα. -- Ὁ. ρον ἤδοέιιδ. 
Ἐπσεοὶ, ΧΥ͂Ι, τά. - νη. Ἐ2. ΧΧ, 4. υδὶ συνετέλεσαν ἀρυὰ 
ἘΜΧΧ ἴὰ Μρχαρλίδ ὕῬτὸ "}}5 εβδὲ αἰφωΐίίαε, διὶ αἰΐα 8 ἐπεογρεδει. 
1 ΧΧ ἀοάεταπε περιέθηκαν σου καλλὸς. Ζ7έαζα : οἱγοιπραϊοαϊ ον μη. 

“ς -- ολλο, σθη86 τὴσὶ, ΤΟΡ. ΧΙΧ, 27. συντετέλεσταί μοι. ἴ.668- 
ξατὲ 5015, δὲ 11 πᾶ 5 15 ρῬυϊατυβὲ 6656 ἡ, 4. οβαϊ ἃ. "5. δῖγθ 
ΒΘΡτ. ὯΠπΕ, δοδαρογαηίαυσ 1] ῥσὸ "ἢ. -- 13, οαδαῖσ. ΓΘτετι. 
ΧΧΧΙΨ, τὅ. συνετέλεσαν διαϑηκηνν ρεγοιϑϑογμγέ ξοδάτι8. πη, 
(δεουβάυηι δογελέωπι τὶ Οαίεπα ἢ}. ἐπ Οὐ. ἐπ εαῤπιον 
Ἐ. ΠῚ. γ». τ16.} Ρδ. ΟΥ̓, 9. ὃν συνετέλεσεν μετὰ τοῦ ᾿“3βοααμ. 
ΨΙ146 εἰ ἴοτο. ΧΧΧΤΙΥ͂, 8. - Ὡ), πιογέον. Εποοῖ, ΥἹ, 15, ἐν 
λιμῷ συντελεσϑήσεται, ἔδταα ρογέδἑξ, -- μὴ Ῥ1Β. ἐπορῖδο. Οδῃ. 

Χ, 27, δια. Χ, ὅ. δβεο. οοᾶ. Ολὲδ. - ὉΞΌ οἰια!ὰ, ργϑοῖ, 
ἔοδαι, δ δ, σοπερέθειεπι 659ὲ. 1). ΤΥ, 30. αὐτῇ τῇ οἵρᾳ ὃ λύγος 
συνετελέσϑη.. Θὰ 1ἠρ88 ἤοτὰ νεγρθαπι διερέεδαεμν. -- ΩΣ) [αθο. 

᾿ς Ἐδιμ. ΤΊ, κ. ἐπιγνοὺς τὸ συντελούμενον, ᾿ἰΌϊ6]]ερεπ6, 4υοά 
᾿ ζασοξιπι ἐγαΐ. ἴεο6. ΧΧΧΊΤ, 6. συντελεῖν ἄνομα, 7αοόγα ἰαϊᾳυϑ, 
, ἀδιαδίθ ἄρόγθ. [68..Χ1Ὶ,Υ7, 42. ὃ συντελῶν πάντα, 7αοίοπα 

οτδηΐᾶ. Ὑ146 εἐὲ ΜΠΟΒ. Ε], 1. - οὐ: ϑῦώ, Κα] δὲ Ῥὰμ, τ Ἀδρ, 
ΙΧ, 45. ας. ΤΥ͂, 22, - Ὄπ, πιωπάμδ. Ῥτον. ΥΠ|, 5:1. 
συντελέσας. ’ ιδεηῖυν 7αόσονο δὰ Ὦ, 1. 1ερ1586 Ὁ 055, ταἰὰῖ 
δυΐδηι ΡτῸ ψοΡῸ Βαρυΐθ86 ἃ Ὁ3", ργονεγθ, ΡΤοσθάδγα, οἵ 1 
Ἡ:ΡὮ. ργοάμοοτδ. - θη. Ώδαιῖ. ΧΧΧΙΨΝ, 28. συνετελέσϑησαν αἱ 
ἡμέραν πένϑους, ,πὲέξ δ͵πὲ ἀϊοβ Ἰαοῖιϑ, Οἰοδθ. βγεπι. συνετε" 

. λέσθησαν, ἐπληρώϑησαν γ. τέλος ἔλαβον. 166.. ΧΥ ΤΠ], δ. ὅταν 

ιι 



᾿ 

; , ί δεν τ 

ῥ ΣΥΝΤΕΑ͂Ν δ τένι ΣΥΝΈΣΤΛΛΗΜΣΙΝΟΣ 85:ὶ 

᾿συνεελουϑῆ ὥνϑός .- σδιαὶ ρογόωΐ 8. γε. [16ε. ΧΙΧΧΙΙ,..... 
ὅταν συντελέσης, ταλαιπωρέζων, οὈπαι τ ἰδοτώχη, ἔδοατα οἷεδέφοζαὶ, 
δ᾽. σάν. ΨΤΙ, ὅ. τϑεροιῦᾶφε.οἰταϊ ἃ. ὀλνθφῆ, «4812. Ἐπ, ΥἹ, 14. 
5 Ἰράν. ΤῈ,..2γ. οἰμοαϊᾶ. Ὅ3:, 60}, ἘπδάνΥ͂.χ9.. 5 Εϑάκ, ΤΣ 1χῖ 
συνεεεζέσϑῃ, 'ῬΘΌ τι" 9 .: οα1}.  Βατ ΧΟΧΥ, χ6.,, συ ΤΧχ 
γετίογυπί κατωρϑώθη- ιϑι:τ.- ΧΥΠΠ), Φιῷξαν συντελέσῃ» σμά;» ἕαπει 

φυΐο᾿ οδοοείεοα ρωζαμδρδέι. δὶς. ἈΧΤΥ͂, Ὧ8. συνετέλεσε. γκῶνδμο 
ὀοφησνίῖ. «Ὁ 1" ες 

Ῥεν ξς- , ἐὐὸς : βξος ᾿ ' Ὁ ΞΕ ΝΣ 

-ς ΣΥΝΤΕΛΕΙ͂ ΜἹΟΤΌΝ, γοπε ἀσοοννεοἑ ὶ γ5)5., ἀφογοέωπεὶ 
Τ᾿; Χ, 2. ἀόγον συντελῶν “ναὴ συννέμνῳν' (Βῦ.. ἐσελ) δὰ δωωμρε 

ἡγῃ.. τοιουδεσατίχοτξ οι ἀδοϊάδῃβ νῈ2]} ἀδἤέοίαχε 68 1. ἐφιϑεϊτία, 
. Οοαξ. Βιοια, ΙΧ, 98) δὲ ποϊμῖα ἱπν. συντέλέω 6Χ}} ϑδία, ΧΧ. 
. δ. -᾿ ΄΄ Ν ' ᾿ ! Ἄ... ΚΡ 

τς ἘΣΎΝΤΕΔΖΔΕ ἢ ΔΥΝΤΕΙ ΛΈΤΑΝΝν νυ δ φμαφοέμπι ζαοΐοι 
Ἐν. ΧΧΙΤ, 12. Αοοαρόταπι ποϊλίοτπο σθηξπμμπαπεῖξ, 4808 ἐδ. 
1, Ζδοῖ. ΤΥ ;}8.: σσσυτεῖι, τ ϑΟσΌΡΓΩ;, δ. -συμερλέα 68 
Οαρρείὲ νοός. οὐζδε.. Ῥ. 558ι - Ὑἰὰθ᾽ ΔΆΡΙ 5. συ. πονηρόρ. 0. .: 
ΕἾ ΤΟΣΤ 4Ὲ ὩΕΙ͂ΝΘΣ,: οὐστιοϑαῖο, ̓ ρνραθοὶο,, σοιαῖο,, δέφένοο, εἶδη 
εέος Φρεσυπεόηο) δγὸνίο. ασοωνέθν “ὙΝΛΓ,, δομέμε, Ῥχαν ΧΧΣῚς 

9. «λογισμοὶ. συν ἀρ μσννοξ," πλὴν «εἰς. οὠδρισσεέαν, οορβιονάοῃθ 
Ῥναοοδεδρηἐΐο -ταινέπ ἐκ 1:πε' ἀδιἀ δι ὕέάπε, «ὐὐψά, Ῥτον ΧΙ, λά, 
συντεμνόνεωών." 801: 80 ῬΕΟΡΕΙ Ἡσοεν Ἐπ τ ἢ τς ἢ 
ἐγίδιεία αομέα,, 'ἃ Ὑδον, 'σξσοι. υόψοω. ἴεάς. ΧΧΆΠΕΙΙ, 3.7: υδένσονν 
τεμνοντ δεῖ ἐγ σεν πμηκέϊ δ: απὸ λῤᾳεεεα αἰδδυσοαύκν,.-- Ὑ  ψ ἶεαν. 
Χ, χ5: Τδεγοϊέμσ« ἃ Ὁ... ψυντέμνων » συϑεέλέσας:. .  Ἰδουίοισοι 
τελεὼ Δδ6γόν. ῬΔΝ ΔΕ; χ6ὲ φως τέλους πολόμου. συκεδυμημένου 
ἀφανεσμοῖς, υδάοά «ἀ Βήδη Β6}}} ρἐισόμέξ νοὶ ἀφ!ηϊεὲ δῇ .ἀο- 
βοϊδτέου δι “σι ϑϑαεσενυδιδδτα, δὸ,,34τ συχφομδῖς ᾿ ΡΟΟΥΟΡΆΕ 
ἀνὲδ. -- ἢγτι, 8600." ἀφοξεῖο." 1 δοαὶ. ἄϑατι, ἘΧ., 26. ἑβδομήκοντα 
ἑβδοράϑες δυνεερηήϑηδαν». ορτυαρίπτα Βοδάοπεαχ66 ἕἰφοΐφωρ. νοὶ 
ἀεβηέεαο βαῦυ, ᾿οἠοκῥῥ᾽ο ν᾽ οίητ, αιῦξηα., ἐκόεοάουφῥαᾳ ἃ ἢ. 
1, συνειμήϑησαν ἀνεὶ νοῦ ἐδρωεμάσϑηδαν λαὶ ἐκράθησρψ᾽ αὐποὰ 
γὰρ τενἐὰ “ἐρβηνευξιδὸ ᾿ρδεϑύκασιν. Ομ, κβ. Β.1..ἕ ῥΖέοἠαοίἑα 
αὐρίοσαιε Ὁ. 504. ὅσᾳα, ὦ Μίδου. Χ', 10.. συντέμνοντας τὰ ιαυνό» 
χόντα -εῶν πολέμων κακά. ᾿2,αέΐγεα ψοχείις. ὀπονῥαπέρᾳ τραζᾷς 
φᾶς ἔπε ὀιϑέξίς σέο δοιπέι ! .ὐ Ὁᾷ46(ΨΜΑΙ δεν εν “ . ἤν ἐν “ἔρον εὐ 

τ ΣΈΝΨΕΓΜΏΖΕ ΝΟΣ ΔΟΓΘΙς -Ῥαεασιδέα,.8 ' 
εἰοέονυτείνεάξα. πα ἼΓ} πὴ) αἰδογθέμμι οοωσιεμαπεαίμπι εἶ ΟΕ ἰα, 

ἀευνύεινι: 65. Χ, δδ.υδτε λόγον συντετμήμέναν. κύριος -πριήσξῃ 
ἑάδοὺ τότῃ ἀθοΐεδωι νᾳ} ὐἰοβηδέαπι Δουιλήκια.ἔποξοῖ. κῃ, ἢ οηῃ 

ΙΧ, 8. “- Ν ΠΕΙῸ 
τ΄ ΣΥΝΤΕΤΗ ΜΕ ΔΑ ΠΡΑ ΓΜΑΑ͂, «γε σἰαΐμέασ, 

ἐρδηέέαθ. τι Ἅπ 'Ῥατῖ, ΟΝ ΡΒ... ἔοφι., οογίο ἀφβηρέιμπ, ἴες, 

ΧΧΧΥ͂ΠΙΕ, 45. συκεξξελεσμένα. «αὶ.. συντεεμημένα πραγμαεὰ 
ἤκουσα, τὲϑ ἀθοτσῖα8-οἴ ἀεοῖδαδ νοὶ ἀρίεἑέαι μθίν!. ζεθαι Οκ- 

γιὲ 478, (βγεπι. 'συγξεντμημένα ἑπεεερτοίδέις ἀσαφῆ, αῥαίέα, 
Φ. Φ- 

ὌΦ ες Υ̓ Ἢ 



᾿ Ἢ ᾿ ᾿ , 

22. . ἸΣΥΆΤΗ ΚΟ... ΣΩΝΤΙ ΘΈΜΑ τ 

δεὰ, 5. δὰ Τοῦ... οὐτάρίοίῦ, δἢ ινάφίας, τόξον τερρΐβμ, 
Τιαυοερτείπιι. τ ΤῊΣ { να τρ ῶδ»- τῇ ΠΠἘΥ Ὸ 

. ΟἸΣΎΝΤΗ 182, ἐαδοο. “ δι ΠῺΣ, δμ' ἐσῃμῖδ. ἦκα. 1. ϑᾶτη, 

ΧΤΠΤ, 4.: συντέξημας, 4πῖα ἐαδεα αοίμδ .95. ἘΠμέρ. σέο ἀξιοαγὴ 
πιάοξε.: ἄλϑε Βαδο ῥταορτῖα ποῖῖο νουΐδβ. στ, σα]. ὅς. ΧΕΙ, χ0, 
ες ΟΣΥΝΤΗ͂ΡΕ 42, αὐσγιδόῦνο, οὔδεν"»Ὸ, «ἀπδεοάξο., ᾿ Ἰρεῖδιν ᾽οόσ 
2έδεο... “4. ϑγπιπι. ἘΒ. ΧΥΤΙΙ, τᾶ. συῤεήρησον, 6ἴ 108. ΧΧΙ, 
30. συντηρεῖται. - ὙΔ ομ414. Ώδη. ὙΠ], “ὃ. - ἼΣΣ. δ πυθοθε “ς 
1ΧΧ ΟΡ. ΧΧΎΥΙΙ, τῦς "τοηλον ρεγυσγεέέαα, Ῥτον, ΧΥ, ά, συν» 
τηρῶν. ἠαοζ “πο δα Β.]. 'Ῥοΐαιν, Ἰοέσ. Ὁ ποῖοι αἰλ 4 φυοθόφα 
πείθει, ν. δ. ΟὟ, τξο Γι ὁ ἐταπδι οὐδεῖβ, πάσα συντηρῶν δυβλοὶ ρὲ 
οοὐξιν ἀυτετρσοιθρλ ποτῦαῖθ ροξιεατίξ, 4μιι υκοστεύεο ἡ, Ὗ,2:» 
ἃ ὈῦΞ. Οὐἱᾷ 5ἱ ἴῃ τοχῖι ργᾶθοο ἴοοῦ ὁ δὲ συντηρῶν: αὐτὴν 
Ἰοροχεῖπε: ἃ μὰ συνεηρὼν “«υτὴν ὃ. θα, ἐμὴ οείαπι ἔτι, δε] υ 68» 
εὐδὰς. σφνερέβησεταο 1ο69 πληαϑησετοο, καθ οιιδη ἀμ αι δεῖ ε, ΠΣΩν 
φριβήξεταο πνεύματα ἀὐλϑει ποῖδε;. σαρίομίξα. δδοὐἰέμρέϊν' δῖ 
ἀοδι αἴ 688. - δ Ἐποςἢ. ΧΥΗΙ: Κρ. δὲν, ἘΞ. 1.6. σφετη» 

φίσαυσνι νὰς ὁδυυς δυτοῦ) οἀκαγναῦρωνε, νἱθ5, αὐγχο. 7 άν φεϑίτ. Ι, 
428. .δὲτο ΕΥ͂,. 8. συντησήσον. καεῤὸν «"αἰαῤγίαᾳ ἀαοσλιδλιθια ἀξ 

᾿ ΘΡρογειηϊιαΐοηι δδταροΟΣβ, δ8υϊ, νοΐ χαρ θην, ραγρα, ἐρηιρονί, 

χέδῖα, ὁρβοιλετία ἰδὺ τῷ ἐνδελεχίζειι δίῖτοι ΧῚΡΕ, κι. διμὴ σνυντη» 
ἱν λόγυύς .- ἸΟΤ σοπδαρρασα σδεθα.. Θαθῆ,, 1,ωαο.. ΠΠ, 1.9... 1ἴὰ 
ἰοἰξιε. 8εἃ,. οὐὐἰδσο, με); νϑερθπ ἀ ὰπν μοι, ΘΕ 5 ὡροόαθο6 οὐ 

δυνναῆσ γετθαιταα.- Οὐὰ Βεπιαδι δος ςοιίοεενσδαι νρεεῖο. Ἰδσλοὶ 
ἑπεοτρίσίδα.. δτ. ΧΨΠ, ν6. χώρὺν ἀνθριυποὺ ὡς κόρην. συνῥηρῆς 
“εν ἡ περέζοθ ᾿ϑκα 18 τὲ ρΡΘΡΙ]διαν ομραοχζπε. ᾿ϑιε  Ἀ ΧΥΗ, 
5. υὐννηϑεῖν. ὀργήν ὶ ὑνῶσπε ζονενοι., ἐθαγῷς. ΧΧΧΙ, β,.5.. ϑίη 
ἈΧΧΙΧΟ 2. ῥιηγησοιρὶ ἀνδρῶν ὀνυμασυτώκ. συντῃρήσεο, πιρηίς 

, διρμαδέξ.ο. φηΐπίο ἐ  ρσ:. τὸ πο. ἱὸ ουμαῖθυς 1 πιβεέγῖθυϑ, 
Ῥτασυοτδα Ἰερί δα Τδτι. ἀ1Τ,..5. γεο. οοᾶ, (ἀδε. αὐτοὶ δὲ συνε- 
εὐρῆϑηνοιν, ἐν. «δὰ οσησννν αἐὲ διπέ. ἜΒΑ, “8, τους λόγους ἐν τῇ 
Φαρϑὶ συνετηβη δεν. Οδηΐξ. Τυο Π,.1 ρεϑρ ἐνεκίηοη, Ν.. ν 8. ἢ, τὶ 

ἘῸν ἼΣΝ ΤΊ ΘΗΒΕ1," .οΘοπιραπο..ς ἡ γ. ἘΣΙΡΆ. σωδατο ἔααίο, 
βϑγνῆ»ι..1685..}.Ἐ7,.5πτ0 τῦνευ ΕΠ ρα: σμᾶσγο ξασίο, ὄγπιυῃν [οἷ» 
ΧΧΧΨΙΠΠΕ, ὅσ. συνϑήσοαι δεο.. Οσέῤονι, οὲ ὑλλυπι οαέμπι. ἴῃρ 
σοπιπιοᾶθ ἰπ δᾶο οταϊϊοηϊδ δβοτῖθ, ὉΒ  δαγηῖο εβὲ ἀἄδ τιμρέδυον 
φὐδὸ᾽ πῆτε ὁσδέζονσοδοξυε.  ἘγΕο θρόνο κἹ Δ]θπι σονδήσεε, 6οἷ- 
δροδιε.. Οοξέέρικοιμέροα  δοδέλι οὰς ζπιρεαΐέγο, φίο περῆλα πμθδᾷ 
Ρίωνίαπι αδπιῤέέατιε ἐπ. ἐένεαπι. 42 Νίαδο. ΧΙΠΙ, 165. δὲ τασιοα 
ΡῈ συνέθηνε τοροσιάαπι θεὲ συννάθνρκάν ἑμέενίεοξέ. ίᾷα οἱ 
2 τος. ΥΠΠ, ὅι:. δ δι 
“τ Ὁ ΣΥΝΊ7 ΘΕΛΔΩΧΙ,. μαδίδαον, οδοτιομέλο, δοπδέξέιεο.  ἾΛΥ. 
ὐντῤ. Ἰόγοτι. ΧῸΤΙΨ, χά, οὺ συνθήσοται. 'πη αὐἰάϊεέμν, -- ἸΔΏΝ Ὁ 

Ομναὶ 4, ΠΡ. ἃ γκτ, ργασρανον Ἐγαι. 1Ὲ., θ. συνέϑεαϑε “εἰπεῖν, 
νοποὐδεμϑείν ἰἸοηαὶ. Οὐπέ. [98..ὄ [Χ, χα - οὕΐῶν φυοά οὐ γοσθ 
Ἐν". ϑρηϊῆρας. γα »ερέχεε. ,ϑφν 11) 21, συνϑώνξαι. ἧς 
σῇ, οοηϑρίγο. α θα, ΧΧΙΪ, ι8. ἱνατί συνέϑου κατ᾿ ἐμου; 



ν 

β 

’ 

“τ ΦΎΝΤΙ ΜΗΣΙΣ --’ ΣΥΝΤΡΕ ΦΟΑ͂ΙΔΙ να 

ἥποτο δομορίγαεέῤ αὐποχεμειδεεϑ, δκπεηε, 1 ϑδα ΧΧΤΙ, 8, 
συνόθεσθε. 1 Νίαςο, ΤΧ, γο. τοῦ συνθέσϑας πρὸρ αὐεὸν εἰρήνηχρ ὦ 
Ὧι μαόοῖη οι ἐϊ0 βαοῦγακῳ. ι Μαορο. ΧΙ, 9. συνθώμεθα πρὸφ 
ἑαυτοὺς διαϑήκην; οοπεροσπακαῃν Σηῖον Π08 Ῥροξτα, αὶ Νίδοα,. 
ΧΥ, Ἅν- ἡ ϑένηαε πάνεων ὕὅαα συνέθετο, τεὐτὶᾷ τὸ πρότερον» ζαοθ» 

Ἄν, ἀεθας '8 Ὁ Ομαπὶρο8, ἀὸ αυΐρὰδ ραοίμθ᾽ δγαξ ουτὰ 10 πεῖρα; 
Οοπῖ. 1. ΧΧΤΙ, 5..ε δὰ ἢ. 1. Παρδείᾳ. δασέα. ΘΚ ὙΠ ΟΣ 

. ἄρεο Ὁ. Ὧζ70. Φρεγεῖ, συνέθετο, συνετάξατο. " 
“ΣΎΝΈΤΙ ἍΠΗΣΙΕΣ, αοοδέπραξίο, ργδέξωπαι., 8 υνεν ως Ρνο 

τὸ τη ἀπβϑα. “3 ρϑτῖ, ἐραπιὲέπα.  Ῥιος. ΧΊ, ἃ, Ἑοχεε }9 
ἋΣ τ ὮΝ, ἀφεέῤπεωέίο, ἑαχαέΐο, ἐιϊατὶ ργδέλμπι. 1,ον. ΧΧνπ, 

᾿᾽ δ ΟΝ αι. ΧΥΠΕ,: ,8. 4 Βερ. ΧΗ, 4. ΧΧΊΤΙΙ, 54. 
ΟΣΥΝΤΟΜΗΝ, ἀδοΐδμσπε, ρογοέτεπι.. ΠΕΣ Βαγίς ἴῶσπν, 

Νιρᾶ. ίφμε. 165. ΧΧΥΠΙΙ, 22. 5’ 
ΣΌΓΆΑΙΤΟΙΜΌΣΣ, ταπαΐφιια, ἄχονίε, δοτορεηνάἑατέιμ,, Λ δέω; 

τυμόν᾽, οοπε παάζεεπι, δγονέξαϑ. ὝΔΟ. δεῖ. οθπέϊπεραπια.: «γι 

Ῥιον, ΧΈΧ,, τϑ., πὶ. ταρκόχ ρσρ. σύνεορος κῷ λῶν τὶ σύνξονος, 
πὲ ὀχρεϊκο δίς δ ρα Ποριῖοι μεφέάεῤεαέέδ' δα εἰφλωποπέξαε, φααιὰ 
ριϊλιν “ηδρίοιν! Ιπήδὶοὶ ναῖρο δοδεαῖσο ττέδεαιυς, δὲς ἐατλ 
ἱεξοανδ. [γε ἡΗϊαοοΐί.. δᾶ, 118. 111, ς.. ῳῳ Οκθἴδσειμαι δ 
πῦοδαὲ αὐίθη. ἷπ' 9111 δρτὰρεοτέθυϑ βϑδεηιαδαῖδα βπεταμέ, γ. ὁ: 
ῬΑδέαγερ. εἶα. ἀστέρες μι. χ9.. 68 100..ὄ Δοραέ. τα (ϑαέμπι μ. 1ΟΥ. 
δε. ΧΙΥ͂, κά. αὐντομαν τέλοῤ;. ὑτενίφ γἰτα: 1. Νίδοοι Ἡ, 82. τὰ 
αὐαταμοι τῆς λέξεωρ μετᾳδέαμιειν; » δνενίδαϊεπι ἀλοιϊὰφ 8 δοοϊδεξ, 

ΣΎΥΝΤΟ' ΜΩΣ, αφχοῖδα, δγενέοι. ἬΒΠ3, δέοιέ Ῥτγαοάα, 
, τον. ΧΧΠΙ, δ. οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖται, Ἀΐα Θεαΐπι δγῤοὲ 
᾿Ῥονέθες. νεᾷα. οἱ, Ῥεον.. ΥἸΠ αν, 86 φυεηι ΤΟ ἝΩ ΟῚ 8 8861. 

Ὦτε. μοδθπμι ἔαορανο, ουΐ ἀυσεόμρις δα, Ὁ. ἰδὲ ἀρ δόϑτιχι φὰς 
ΧΧΙΙΙ, 18. δῃὰὶ 80 ἐρεῖα Τρλοῦρέοτιρυθ," ψέϊαϊ. αἰσχρως σα. 
ΧΥ, ᾽1ρ.» απιτέμδοοῦϑ διοεδοί τ νἐάῤευνν νἱοίοοί δια ἀΐπὲα 
οἷπα προτα ἀπργυθαξθ. δοοτίλιμα οοσυιραέδεϊάτα. αὐ πολλὰ" ἕξη 
τοᾶρῖϑ οἰποξδορτοῖ. Ῥεχείπετ ροῖυφ. δύκεμσέ ταὶ μὲ. νἱάοτως 
δὰ οτοῦνρο 403. δὐπά Ῥγαρρία αἰἱξιμδέραύήοπφ, δαῖ ἐπάξεα 
ραάδα. ΔΑὰβ 5 Μδοο. Υ͂, 28. συντόμως, .διά-θραχέων.. ὦ 

ΣΎ ΝΤΟΝΟΣ,. βοηέδηιεϑ, ἼΔΌ Ρᾶξξ.. σοπέέπμ πα. 
Ῥτον. ΧΙΣ, ν΄. σταγετος σύνεονος, δἐέδία δοπδίνιπία. γιά διιρχά 
β. Υ. σύντομας. Ἐἰεογοῖ, συύτονον; σφαδρὸν,. ἐσχυρὸν ἢ συνεχές. 

ἘΣΥΝΤΟΝΏ ΠΈΡΟΣ. “4 Νίεδοο. Υ]ἱ1, χο.. πυρὸς εὐφόύτα 
᾿ς φερε. Θεὰ εἰπδι ἀυν19 [δὲ τορομβοπὺάσμι δὲ «δὐτονῳταρδι 

«ΣΈΝΤΡΕ μΩ, οαδειθρίο, ὙΠ), οοπαρένα. αἰ ἸΆεβ. ΧΥΙ, ν᾽ 
συνεερειμεν ἐφ᾽ ἑαύεῦν ἐσὺρς πωῖδας αὐτοῦ, υδῖ ΑἸ τὲ 1811 συνέστρεν 
ψὲν Βδθϑαῖ. 1ὰδ δὲ ρον, ὅ5. ϑολο τὰ ρ΄, ν. 4χ8ϑ.. 5. 

ΣΎΝΤΡΕ, ΦΟΙ͂ΑΙ].. ἐπα πωέγίον., δέπιωδ :᾿οάϊεσον. Ὅσα, 
φάποον.. ἤπο. οῦ ΤΙΧΧ. 660. (οπιρὶ. 4. ὅϑαηιν. ΧΙΠ, 5. συνενράφον, 
πα πιέγξέᾳ {μέ οἰσιο θα, - Ὄνου δαριεϑβεέμεσι ἀπε ι μον ἥσῆι, 
Ὥδιη.Ϊ, 10. δεουπᾶυπι Οοἂ, Οὐέα. παρὰ πους, συνερεφομένους 
ἐμῖκ. Βώϊιο φποδᾷ ϑευδαχῃ. Νδιω νϑέδβὰ 593»12, δαομπάιρν 
εὐσεϊἑέμαἑπσπι νοείγαπι, Θὰ δῃξ οὔτι ΤῬαεδέο τεἀδεπάδ: 
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ὼΞ:6 ᾿ ΣΥΝΙΡΕΙ͂ΧΩ.-- ΣΥΝΤΡΙ ΒΩ. 

ἀεέατο νἀδέγαα, Βεᾶ.:" σἱεάεην νοδέδοτων σογεἐεἐσηα,. Β, 6. φαΐ 
Ῥοτίόρη 68 οοελθίθηδδ᾽, ἀ6 δαριθυδ ταρὶβ ἀσοϊρίαμξ,. 00}}; ν. 5. 

.- πηλὸς, ἑωνγκῖς. 168. ΧΧΧΤΙΙ, τϑ. 460. Οὐπιρὶ. δας γομαι 
πο. [.ξ. συνεῤεφομένυυς. Τιαβδταιε ᾿υπηλθα, πᾶσ 05} δε 
σάμεαγα. ᾿Αἀᾶᾷς 'ά Μίδοο.. ΧΗ, 20. Οοπξ. ἀυσᾳυθ “(σίξαπίων, 
Ψ.Η. ΧἯΤΠΕ, 44. ... ἘΠ ον ἢ ἐς τθῖς ΠΟ ταρῦ φὶ 
- τ ἸΣΥΝΤΡῈ Χἧ; ΟΘΟΠΟΓΟ, Ὡπα ΘΗΤΟ. [ῺΡ ΠΙᾺ Ὁοπε- 
Ῥίασεο. Ῥ6. ΧἸ 1Χ,.10. ισυνέξρεχες αὐτῷ, υδὶ Ῥτοι ΒΡ ξ, -γὴηἢ 
(ρτὸ ΠΧ ἼΣ. σοιπρίασθε στ Ἰδρι δέει γ ἃ τα, γ3", ΘΙ ΩΤ α, Ὀἰδι 
Μεντδῖοο ἄχ [66}}: φῶ», ΧΧΧΤΙΥ, ου δαυει δι δου οκείσκτιδαι 
εεϊδνυδεα. 416 ππα]δτ.. . Οδοίεσυπι σοπξοεθπᾶα ᾿ξΐα οδὺ ρίσεξα 
Ἡεογολὲξ: ὁμοσειβεῖς (τὰ δαῖτα ΘΡῸ συ ϑιώοονγοῖοσο ὁμοσεβοὰ 
αυὶϊ εκ: ἐγνγιίίο ψἹοα αθατε ὁμαστεβῆς καὶ συνδῥρομος)," συμ- 
πιράττοντες.. Ῥοϊεδῖ φυοᾳαδ Ἰορὶ ἁμοστιχεῖς. - ὟὝΠΞΠ Ἵν 7 γαΐβον. 
ζυά, ΤΙ, στ. Ἐεα." σά, Θεοπ. Τιεροσαῆξ γη. Ὑι1ά6 εἰ Τἀάιτ. 
ΜΨὝ1Ι; ι8. ΧΙΠΙΠ, ιά, ΧΥ,,.5.᾽........, δε ΟΝ 
, ΣΥΝΤΡΙΒῊΗ), οοπέπέέλογ ςσπεπείτμδῖο) οσοποιόϑέθ. ὨΠΤΣ, 

Ἢ τον. Χ, 15..46᾽.80. (δὲ ὄγσεπν, δεολία.) ΧΙΥ͂, 80; ΧΥΠΗ, γι 
πρὶ Κεάπιρογε' θαι. “Οουέ, ϑ7ολαοέϊα ϑωρρί. Ῥ. 993:--- ἼΔΟΙ 

σαί πέα, Ἐο8..Χ11Π., κ.᾿ ἐν συνεριβῆ τέκναν. Ἐπγτκοϊορέλοι 
ποσί8. Β6θτ. υὔρϑηῦες μ6ββ:ιοο 18 τζἀποτυϊογαητί -- 99} Νιρὶκ 
)Ἔἕακρον. Ῥτον, διότι ον ἄρκος ὐμο ρον Ἀρχὴ Ἰοοὺ Ἴδυδν: -- σθ: 
Ἰααδίο, Ῥτον. ΧΥΤΙ, 20. 165. ὕΧΎῚ τ4.. Γετϑιὰ. ΕΥ͂, 6. δῖ διιδὶ 
ΘΑΘΡΙῸΒ. - ἸΡΊ2Ὼ, Ἰάσχη. Εχοοἢ, ΧΧΙ͂, 6, - οὐ ιφαέαέέξο. ἴδ 
ΧΗ; 6. ᾿Αἀάε.,, Μίδοο, ΤΥ. 52.:ὄ δὲ ϑυντριβὴ ἐπέστἑεωπι, ρόγ- 
γχεξούδην ποιαϊοὶ Δ. 0... Ὁ ἐποκον ἀνοϑάρν ἀν ΡΤ τον γι. ὦ, ὙΠ τὲ 
τς ΣΥΝΟΙΡΙΒΏΝ Ὡ:ἀφπίαγο, . εοηξείπρο, φιραδϑό, ἰοονβεπαο, 
»οεγαμέξο,. σωΐπάγος αϑᾶσον" ἀαὐδνα.. αὐοῖο. “»ῚΝ, δαοαίπάο; 
ἦρε. Χ, δ3. ΧΙΥ͂,, 12. Λε’ φεϑγ, ἐπὶ ΝΊΡΒ. Μ515.. Τέδ.ὶ 1 ὙΦ. κ8. 
τοιλ; συντεεθιμμένονπ' τὴν καρδίαν; π᾿ 6. ἐσἐδδε ἀσ: ἡιοαδέοο, 584. 5 
τεοῦοο. ΄-- γετρυ ΒΕ ρα. ἀπητι, βαῤετεγύο, Ἰοοὶ. ΤΙ, Θ. ἀπὸ προῦ- 
όπου" σοῦ -συνερεβήσονᾳ ας λαοὲ,. δι ἕιοῖο ἴὰα αὔῆὲρεπέμν 68 
υἱοέόνο . αὐδοίσηξων ἡνσρμα, Ψ οχ Βεδε. Β. 1. δοπρεπεΐϑοόνδ' ἈοτΑκ, 
- ἥϑὴ Ηρ» διιάϑ, "»δρομέέο, 1οε. ΜῈ, δ. Χ, το. ᾿Αἰπιον. ΠΗ; 
15... Ὁ Π25 ΗΙρὮ, «ἀτσοίμαο. 2πο. Ἑ χοᾶ. ΧΧΙΤΙ, χ5. -- ὙΌΣ 
ἘΠ τρὶι. ἀφάο. “ΞΕ Ότδι. 1Ε, χ. συνέερυψεν.. ᾿Θοπιδύπι ΘΧΡΓΕΒΕΟΓΌΩΝ 
χοῦ σερο. λορθεηιῖ, γι σι, μὲ φεθυδάλαι νίδαι 6βὶ, -- Ὀ3, 
αἰξκιο. Ἐχοα ΧΥ͂, χἱ δ. ΕΥΥΤΙ,:6.. 2.8. Ῥε. Χ, 3. ὁ 4φυο Ιοοῦὺ 
1 συ] θηῖθε Δρβαγοῦ,. συννρέβειν," εἰ 'ἀθ᾽ Ἰορίθτι5. 40 Ῥτδϑοθρδ 
«διὴνο δβῖ, ἠοίΐδσο᾽ υὐσέαγα,, γογ, σδϑορσαγε.. -- ΠΜΛᾺ να ἨΠ ΡΒ. 
Ῥοπο οοπένα διηδεγδέωηι. Τοῦ. ΧΧΧΝΤΙΙ, γι. ἐν σεαυτῇ συντρν 
βησεταί. σου τὰ κεὐμᾶτα., πὶ ἴα ἔρ8σ' οστισεξοπέμν 5. σο χέραπν 
“παγ' Πποῖυβ᾽ τα, ὉλΩΣ Ἀν}. ἀρ Θ ΒΟ ΔΙ ἴΟΣ δυαπιϊζον,, οἱ 818 
φτοϊοδυ ιν νοσλΡοϊοατω,, 4 ἀ 'ἐεγπεέηπι αϑῖδῖ, μοό δϑδα : ἦὲδ 
δογγεέητιδ δὲὲ αἰέἑέμεαέπὲ Πιοίμγά, ἐμογμηι.  ϑϑὰ Ὠλῶ ἴδηι δίμν. 
Ῥιϊοίτον. οσάϑαγδ, εἰεδέβέσγε., - ἀδεύᾳαδ διέαπι σοπιρόσοὲ ποιαῖ. 
Θοπε, ϑέπιοπέο Ἐσπ, ἠδὸν. μ᾿ 1θ15. Θομπβϑμηὶ ἰδφυο πτοῖι ταᾶ]θ 
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ἐχρτεββοσιηξ,  μίραίμδ: δὲ ἀδο οοηζγίηροθ ἐμπιδηέοα “μοί ἢ 
ἔμοα. - λυ ΗἰρΒ. ργοϊϊοίο. ἃ Ἄερ. ΧΧΙ͂ΠΙ, 12. ὉΡὲ ρμτὸ 
συνέερεψε, ηυοά δΒεαρεοῖ ε4. ἔοπιρί., δ'πια ἀυδίο ἸΙοροπάυπι δὲ 
συνέῤῥιψε, ἃ συῤῥέπτω. ᾳυοὰ Ἰερίτυν δρπὰ ))ϊοα,, δίο. Βιδὶ, μι. 
45, 19. συῤῥίψαντες ἐς αὐτὴν (πεπὶρα πολὴν) κωμας εἴκοσε- 
οὶ φιῖτν ποὰ ροῖθδβὲ συντρίβειν τὸν χοῦν εἰς τὸν γειμάῤῥουν. 
«ἘΣ ΗΙρΡΗ. ρονάο. Ἐσοον. ΧΧΧΙΪ, 12. - Ὥ, σοπιρνέπιο, 
66. ΟΙΧ, 5. - ΠΣ, φααγαίδο, σοπιδνρο. Ἐποοῖ. ΧΧΤΥ͂, το. εὰὼ 
ὁστᾶ συντριβήσονται. Αὐ)Ὺὲ ἸΙδετο σνοτζοταμξ, δα Ἰοροτυιξ 
30Π, - ὍΏΠ) γαηρο, Ἰοτϑαι. ΧΙ, ΠΕ, 20. - ἡ, αδοονροὶ 
Ὥεαι. ΧΧΧΠΙΙ͂, 20. - 5υ,5, δοάδο. Ὅθπ. ΧΙΥΧ, γᾷ. συνετρίβη. 
Τιροταιΐξ πυλ (ἀίεοεία Ἰἰΐοτα Ἀθθοἢ, ἔδηδὰ ποῦ ἰποοπις 
ΣΩ ΟΔ0} 6 ὁοηϊθοῖυτα Οαρρεϊέ, 4πὰ θα ἔοτοϊ οριιβ, δἱ ργοβατῖ 
Ῥοεβοῖ, ὥποῷ ἱπ εδάθηι εἰρη βοδιίΐσῃθ ἃ δοτριίουῖθυν βϑοτίθ 
Ὡδατρδίμσι ἔυΐδεθ, 404 ἃ Ὑβδπιὺ ἀϊοίβ δοοίβδίτζις ργτὸ οοπ-: 

ἤεγέησονο. Ατδῦ. ςσ.λο» δοηζναοέμο᾽ δὲ γωρέμα ζμΐέ, Ἑποταπε 

ἔδηιθη, 4υἱ δοπίϊοοτοαξ, ῥτὸ συνετρίβη Ἰορ ὁπάππι 6686 διετρίβη, 
δεο. ϊεῖι, δίπιου, Ηϑέον. ογὶές Κ΄. Τ΄ 110. 11. ο. 6. συνεἐρίβης 
ζαχίδ Βεργδθῦπι νόγἴθη ἀτιπι δβὲ δοηυ τ Υ αέμ8 68έ, - Ὑ23,, αερνγέπιο, 
Λιωπιέέξο. ΤΑεοασ. Ἰυαᾶ, ἸΥ͂, χὅ. συνέτριψεν. -- ΩΣ, σογγο, 
ΝΒ. ΠΥ, το. - ὭΣ, σοπέεγο. Ὠϑαΐ, ΓΧ, 41. ἐθο.΄ “ἰδ. 
“- η12,. μορομέο. Ὠϑοῖ. ἵ, 4... ΧΧΥΤΙΠ, ». Ῥδη. ΧΙ, 54, 66. 
οσὰ. Ολές. Οοπξ, τ Νῖίδοο. 1Π|, 22. ΤΥ, γὸ. ι3. 50. 56. Ψ χ, 
21: 45, εἴ Βοπι. ΧΥ͂Ϊ, 230. - ΠἈ52 Ῥατί, ΝΊΡΗ. ἃ 25), πιοοϑδέωϑ, 
ϑόρῇ. 1Π,|͵ 19. - ὯΠ2, δϑθοσηαίο. Ῥτον. ΧΥ͂Τ͵Ι, 10... Ηἰς Ἰερεν. 
τοῦῖ ΠΠῸ ἔυϊ, ΗἰρὮ. νϑεθὶ η. -- γ85) ΡΙΒ. σέδεῖρο, Ῥδ8}πι- 
11,9. - ΚΒ, νμέπογο. τ Ἄερ. ΧΧ, ὅ..:. πατάξας συνέτριψε; 
Ῥοτοτεῖεια νωϊησγαδαΐ. - υὐν, οἰαμάίσανδ. ΝΙΟΒ. ΤΡ, 6, 7... 
1οοο τὴν συντετριμμένην -7]1ωμϑεΐπμδ 1Μ, οἴται τὴν ἐκτεϑλιμμ νην, 
Ῥγδοθῶπι, - ὈΝΧ9 γεεχμθ σαπὶι. ἴε8. ΧΙΎΙ, ᾿, - ὠὰ ΡΙΒ. 
οοἰίαο. Τες, ΧΈΠΪ, τιδ. - ὌΞ, σοπομέρο. Τ)α. ΨΠΤΠΙ, 7. 560, 
οοὰ, Ολέε. -ὙΧῚ, οοπηαθδο. ΟΟἘ6]. ΧΙ, 6. - πϑῷ, δαρέεϊ- 
νωπι ἴἰμοο. Ἰοτθα. ΧΙ, 17). Ἐοτῖαβϑο Ἰερουδὲ “3.3. - ἔνϑῳω," 
δορέεπι. Ῥίον. ΨΈ, 16. Τιοροταῦῖ Ἴων. - 5, )γαήρο. ΌὍδα. 
ΧΙΧ; ὁ. συνερίψαιτὴν θύραν, σον έπρενο ἰαπαδαν. Ν ῆεπι [{Π| 
3. εξ ,5. ἤμην συντρέβων (δυδδυάιοη ἄτιπι ν᾽ ἀδίιν σεέρνον. 
Ουπξ, 2. 8.6. Ἐϊέρα. "Ον. Ῥ. 159.) ἐν τῷ τείγεν, οοπέμηαεδα πε 
Ῥεοῖα 8. ρίαηροδαπι δυιρὸτ ταῦγαπι. ἔδτγοαι. ΓΧῚ, ι, ἀπέσταλκέ, 
μὲ ἰάσασϑαι τους συντετριμμένους τὴν καρδίαν, πιϊϑδῖς πιὸ δὰ 
88 ἀπ οο,έγέδοα οὐγαΐδ, Ὦ. 6. ἐγἐδίοο, αοἰοπέθε. ἴοτοιι. ἘΠ 
15. αἰουξαν ἑαυτοῖς λάκκους συντετριμμένους, ἴοάδοτιαπε οἱδὲ 
οἰδέοττα8 οοηγαοῖαο. Τοτοα. ΧΎΤΙ, 18. δισσὸν (ρτο κατὰ δισ- 
σὸν) σύντριμμα σύντριψον αὐτοὺς, ἄυγ!τοἱ οσπἑτίτίοτια σσηδενδ 
2106. δότε. ΧΧΊΤ, "Ὁ. συνετρίβησαν (80. ταῖς ψυχαῖς) παντες. 

οἵ ἐρασταί δου, ᾿απὲπιὶο ὕγασξὲ᾽ ϑεεπξ Οὐα" 68 ΔΙΙΔΙΌΤΘΒ Τὰ], διεξς 
Ἅαε:: ϑυνεπθ  σησϑῦ ταῖς ψυχαῖς, ἀντὶ τοῦ ἐϑυρυθ. δ Ήσην » συνέ- 

Κοΐ, 
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χύϑησαν. ὅγπιπι. Ῥα. Τ,,:10. “44, ὅγπιπι, Τοῃ. ΧΧΧΥΠΙ, χὅ, 
- δον, ζ)αοίῖδο. ἴ68. ἴ, ,8. 7πο, ἴοτ, ἸΥ͂͵ 20, συντρίβον, υἱδῖ 

81. συντριβήν. Ὑιὰδ δὰ Ὦ, 1. οπεξαμοοπέμπε. -- ΠΩ, δολκο 
δαγῖπι, ποθὴ ρτορτίθσι Ὁσδῖ8. 108. ΥΠ|, 56. Ιιεροταπὶ οἱ 
ψοῖρπι 93 τ» ουτὰ Ολαία, ὅγγ. δὲ Αγαδδ. - Ἠ, ἐπιράο. 
Ὠδπη. ΧΙ, άο. - 59, πιογοσα σοπάμοο. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, 10. 
Ἡϊὸ φαοᾳπθ Ἰερεταμ: ἤϑὼ, Αἀάθ “4. 1 ὅδπι 117, 5. “μὺὶ 
55} οροταηῖ. - Ὑϑυ, δόγέμδ. Ἰοτθαι. ΧΧΊΠΙ, 9, συντέεριμο. 
ἕνος. Τιδροτοῦῖ “ἤϑυ. - νῷ, ἀξῥηφο, αἀἰνίάο δὲ ἑαρστο.. ΑἹ. 
ἃ. ΧΙΨΥ͂, 6. συνέτρεψεν. - Ἠῶ), οοπιδωγο, ἃ Ἄερ. ΧΧΤΙΙ, τό. 

δὶ ποῖ αἰϊίον Ἰοβογαπῖ, 864 ον δραυθης λίϑους Ραϊατιηξ συν 
τριψε ἢ. 1. ῬΡομϑπάμπι 6536. - ἼΔ ομδ]ὰ, δι. ΧΙ, 42.. ὑαηΐ. 
ἐγ. Ρ͵6Ρ. ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ, δοΐπιο ἔτδοῖο, Οοδδ. 378. ἐπ 
Οαηΐ. δογέρέ,. συντετριμμένῃ, συντεθλασμένῃ. [ἀπ }. ΙΧ, 7. 
σὺ εἴ κύρεος συννυρίβων πολέμους, ὍΌδ1 συνερίβειν 6εῖ οοπέσγεηίο 
δοηδίιπιεῦ, οἴ. ὁχ δάϊυποῖο ἥηπόπι ζασογο δἰ ρ] οἴ το Γ. 

ΣΥΝΤΡΙ ΒΏ ΠΟ ΖΕΜΌΟΝΕ. ΠΟΛΕΜΟΥΣ, οοὴΐονο δεῖ» 
ἔωπι, Ὁ. 6. ἥπεπι ξαφὲο δοῖο δεὺὰ δεἐϊα. ΔΒΓ ὔνεν νἐν δεϊδ, 
Ἐκοά. ΧΥ͂, ὅ. 165. ΧΙΜΠ, 15, Τία νοδεϊογαηῖ νοσΐτὶ, 16 ρβθ8- 
1168, 4υϊδυδ μοδχαϊοὶ δεσαιοιΐδ ρεσρεϊϑῖαβ ρΊδπα γαῖ ἱδβοῖδ, 
Ἔστοχα νοιδίοποθα Ἰοροηῖδβ ρυΐϊβτοπξ, ΗἨδρεδεογιαι ΠδῸΒι 6668 
Βοιιΐποπι αυοιηρίδηι δἰσαδιῦχ, ἱμδῖανς Νατι δ. Τομδὶραπεο 
τα τοἀάἀϊάϊδθ6 νἱάδηξοσ, αυΐα Ἰεροεῖπξ Ὑ1|52, 4886 6δὲ ᾿ρεὶ 
δοτΐρζατα ἀερτανδῖα οχσ ροιηδηδ Ἴ12λ (αδπαι ἢδρθὲ Θϑμλδσιίδν 
- 

08) ἀοΣίναϊα. " ᾿ 
ΣΎ ΝΤΡΙΜΙΜΑ͂, φοπέγἐδο, νιῖπειο. ΤΙ ὙΟ, γόμδαι. 

ες, ἴε8. ΧΧΥΠΙΙ, 12. ϑ8ίανεβ ποιΐξοποο νοοΐδιηιβ ἃ »3} ἀοσίνδι(θ 
ει δυδταης ἵπιῖ. σϑῖξ., αἴ Οομποοτάδηιίθ δρρατοῖ, -- πῆ, 
ανεγδέο. ἴοτεμπι. 111, 42. Τοροόταμξ ξογίδδδο ὩΗΘ,. 8 δ 
ναδέαγο. Οομξδε ἴδιο ἩΠΙοῆ, 10, ὃ. αμογο ΤΙΧΧ ὯοᾺ 
ἘΠΘ ἼΣΩὉ, φαοὰ Μεελαεϊξ ρΡ᾽αοαῖς, 6ὁθ΄ Ὠοπῖθα ποπηΐμὶὶ δὰ 
ΨΕΙΌΣ δυΐ δι] }τυὔίηοπι θβ6χῖ8δ6 νἱδοπεξυτ. - δον, ἀοίογ. 
Ῥ36]πι. ΟΣΥΥ͂Σ, 5, -- νυ, ρμίπωδ. ἴο». ΙΧ, .7. τον. ΧΧ, 
29. ΧΧΠΙΠῚ, 29. - ὙἼχ, λαρεδμδ, Α'οα. ΤΧ,, 9. Οορίϊατυι 
Ἑοτίαβ86 ἀθ ποιϊοαῖθυβ τωοϊδρμοσίοϊδβ, 4υ88 γὸχ ὙἿΣ δδροῖ, 
δὺῖ σύντριμμα ποίας Ὦ. 1. ἑα, φμοα σοπέγέξιχη, εξ, ραγίοπι τ8ὲ- 
πιμέαπι, ἡἀπδια πολοπιθης ροδίι]δε ἢ. 1, σοτῖθ8, οσδαιιοηΐθ. 4} 
βιδϊθπηρ, ΓΧΧ ὙὩν Ῥδσηγυῖαβοθ οὐδὲ ΠΧ. - ΟΠ)» οοπδρῇ" 
ψαξίο. Α]. ἃ ϑδα. ΧΥ, χ2. ὉΝὲ ἴϑηῖθα δἱϊὶ τοοϊξοδ σύστρεμμα 
δαῦεῃξ, 4086 νοοε8 φθοαμδ ἰανίορηι ροχαιυαῖδο σοροσίυπίαϊ 
Απιοβ. ΙΧ, 9. - ἜΞθ: ἼΞω, 7»"αοεΐο. Τιοεν. ΧΧΙ͂, 1δ. ΧΧΙ͂Υ, 
40. (Λ͵ιάο 2ηεέ. δὰ Φεογοῖ, 8. Ἀ. χ.) Ῥ8. ΟΟΙΧ, 4. 166. ΧΥ͂, 5. 
Εἰ 4116], - γ4 3}. ἰάδι, Ἰογϑίω. ΧΥ͂ΙΪ, ,8. -- “ὦ, ναδέαέϊο. 
1ε5.. ΧΧΊ!, 4. 16ἅΧ, γ. ΕΧ, ᾿ι8. - "ΠΩ )γ), πρρίεῤρἐἐοαξίο. 
᾿Νυ, ΧΧΧΤΙ, τά, υῦὃὲ Μοητ, αθοτε ἐχ εἀ. ον. συντριμμᾶ, 

, ἀδ οὔλαφ ἰοοται δα ρβεϊϊαοπα δεῖ. δαμῖος Ἰδεοταμι σοὶ φαοιῦαι 
ἰοοῖῖο σύστρεμμα, Ὦ.. 6. ἀρπιση, Νιι σύνεριμμα π8}10- πιοῦν 
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Φοποἶλατξ ροϊοϑὲ φέσθοὸ Βοῦταϊοο, εἶν δοσ δχρὶϊοθβ αρπιθη, 
πιεἐεἐειαἰέγιοπι, δῖνβ, οἴ 8111] οεμδθηῖ, δοδρίσπι, μγοψεπέσπι, 
γιάο εἰ 880. Π|Ι, 3. δῖ:. ΧΙ, ι1..1. Μδοο, 1, γ. 

ΣΥΝΤΡΙΉΜΟΣΣ, ἰάθδτυα. λυ θ, ρμῖυν. Μιροῖμε. ϑορᾷ. 
Ϊ, 11. 4. Ῥ6. ΧΙ, κι. - ρῷῦ, Γγαοέϊο. ἃ ϑαπι. ΧΧΙΙ, 5. 
ἴσθι. ἘΝ, 20. “ψμ. ἴ68.ὄ ΧΥ, 5. ὉΡὶ ῥτὸ κραυγὴν συντριμ- 
μὸν δ'η5 ἀμθρίο Ἰερεπάυπι εδὲ χράυγὴν συντριμμοῦ, τὑξ ἴδ 
ἰυάϊοανῖε “Μοπξαμοοηέιδ. - ὐϑ, ναϑέαξίο. Αταοε, , 9. υδὲ΄ 
Ρεῖρόγδπι ΒΟΏΏ}} δῖδιυυηϊ 608 Ἰορῖδδ6 ἼΞ:. -- 5, γφρε7.- 
ἐογ. ΝΙΔοΝ. ΠΠ, ὃ. ΨΊι46 δυρτὰ 8. ν. συνεριμμα ἃ ἡ3) Ὁ. 

ΣΥΝΥΡΨΨΙΣ, μενοιεδίο. ΠΞ3Ὸ, ρίαρα. ἴοβ. Χ, το. 
᾿ ΣΥΝΊΤΡΟΦΖΠ' 44, οοπιπιιὲς σαμοαέίο, δοααἐξέέμπι. 5 Νίδοο. 

Υ͂, 52. καίπερ εἰ μὴ διὰ τὴν τῆς συντροφίας 'στοργὴν κ. τ. λ᾽ 
αἷδὲ ΤΌΣ ρδσοθσοπιὶ ΟὉ ᾿πἰοσοδάδηΐοπι ὁχ ροπηνηΐ οὐμοδίοΏΘ 
Διιόγοπι, - ϑϑῦο δὶ εδὲ 46 φοσαὐίδιιΘ “ἰεκαπάνὶ Μακπ, 
4108 δυοῖοτ ἐρεῖ 1. Νίδοοδϑ. 1, 7. συνεκιρόφους γοσαῖ. Αἀάϑ 
4 Μεοο. ΧΙΠ, 2:1. | 
ΣΎ ΝΊΡΟΦΟΣ,, οοἰασέαπειδ 860. Οἴοδϑ. Ἐζοίέ., φιιὲ ποῦ; 

ἑσπέμσπι ἃ ἐθγηογῖα οἐπὲ αἰὲο 6δὲ εαὐμοαίμδ, 694 δὲ αγίζόμδ αὸ 
αἰεοὶρεἑηΐδ ἐἐδαδηι ἐπιδώξεσ (Οουῇ, Ἡανροοναέ, ἴῃ ν. όθδωνας 
εἰ ϑολοί, δὰ “γ:εδέορλ. ΤῬίωξ. ν. 279), ἀεϊπᾶο απίέοιισ, δοαα- 
ἤέδ, σονππιἐίέο, διϊδυι αἰτοιιὲ γεὶ ἀϑδϑοιεοέεα ἐπαΐθ ἃ ῥγίπια ἑμενθη 
ἐμέο ἀρυᾶ Ζιμοίαπ. Νέργίη. ο. 12. εἰ 15. Τὶ ἴ. Ρ. 37. εἴ 40. ἡ 
Βίρ. ι Μᾶοο. 1, 6. δ6ο. οο, ζαΐ. ἃ Μίδοο. ΙΧ, 29. Οοπξ, 
οι. ΧΠΙ͂, ,, «“4εἰέαη. Κ΄. Η. ΧΤΙ, 6. Ῥλανονίπιδ: σύντροφοι, 
συνανάτροφοι. ἰὰἀ6 ηυοαυ9 ϑμέρογὲ 11εε. Εοοί, Τ'. Π|. Ρ. ε..88. 
8δο εκ, Ν. Τ. 2. ἃ. ν. 

ΣΥΝΤΡΟΧΙΑ ΖΩ͂, φομΟΙΤΟ, ΟΘΟΙΤΟ, αἰεσοτιῖο. ὙΠ 
ΝΙΡΗ. δ γὙγτὴ ν6] γ. Οὐδ]. ΧΙ], 6. συντροχάση ὃ τροχὸς ἐπὲ 
τὸν λάκκον, αἰδυεηέαέ τοῖᾶ δα ἔονδδιη. Οἰοδ. 9,115. ἐπ Ουλοζ, 
Συνεροχάσει, συντρίβει, οοἰταρῖα Ῥτο συνεροχασῃ, συντριβῇ. 
ες. Ογν δ  Μ[5. Βνόπι. δὸ Ἡδογοῖ. συντρογᾶσει, καταντήσει, 
πληρώσει (1τὰ ξοτὶδοπάπτι 6δχ εογολίο. Μ8. πληρωϑεῖ.), ἐκ 
μεταφορᾶς τῶν τροχῶν. ϑμέάαφ.: συντροχάσαι, καταντλῆσαι 
(ργτο φυοὸ Αἰ δβέσκεδ Ὀθτ8 Ἰεροιππι οδηδοὶ χαταντῆσαι), πλη- 
ρωϑῆναε. ἐκ μεταφορᾶς τῶν τρογῶν. “ἸῚ 
, ΣΥΝΤΎΓΧΑ ΝΙ, σοοπιέηδ ψορΐο, σοηιὲπμδ ἀοοφαῖΐο. .5 
Μδςς ΤΕ, τά. πρὶν συντυχεῖν. Κρ. ἀπέσφιαπε σοπιΐπμδ σονιὲγ δέ, 

ΣΎΥΎΝΥΎΦΑΙΝΩ, συπέσχο. Μὰ ῬΙΉ. ἐπιρέδο. Ἑκοά, 
ι ΧΧΧΙ͂Χ, 8. βοὰ το. 811:}}} πυοδο Ῥλέδο 110. 1. ΑΔἰοροτ. ν. 55. 

συνυφανεῖς Ἀτο δαάδπι νοοῦ Εποά. ΧΧΥΤῚ »,1γ. οὔν!δ ροδβεϊῖ, 
ὉΔῚ πο ἰπ τοχῖμ ρτᾶδσο ΤΧΧ χαδυφανεῖς Ἰεριτατ, - ην, 
7αοέο. Ἑκοὰ. ΧΧΧΙΧ, 5. 

ΣΥΜΠΔΟΧΗΝ" ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΙ ΝΗ, οοπιρ]ϊοαξίο οοπ- 
᾿ς ,εκέα, ΜἼΠὉ, 582, οἱομδ ὃς ἰογέοσαο. ἘἙχοῦ, ΧΧΥΊΠΙ, "ὃ. 

ΣΥΝΎΦΗ᾽,, σοπέεκέμγα, οοπίθαξίο, ἐσία. δῦπ, οἰπφι 
᾿ς ἔμπ, Εχοὰ. ΧΧΥΠΙ, 27. ΧΧΧΊΧΣ, 10. Ξ 

ἱ 2 
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χύθησαν. ὅγπιπι, Ῥε. 1, 1, “17, ὅγπιηι. Το. ΧΧΧΥΉΗΙ, .6. 
- 80}, )αοεῖο. ἴεδ. 1, “8. 7π6. ἴοτ. ΤΥ, 20. συντρίβον, τδϑὶ 
81. δυντριβήν. Ὑιὰ6 δὰ Ἀ. 1. Ποπεζαισοπμπε. -- ΓΩΥΆΣ, ϑολδ- 
δαγίπι, ποθ ῥτορείασι πτθΐδ. 1086. ὙΠ, 5. [Ιιεροτγαπῖ οἰ 
σοτροπι 9 γυ τ ν συπὰ λα ά. 8γγ. δὲ Αἰγαδδ. - θῶ, ὁπιπάο. 
Ὠδη. ΧΙ, άο. - 9, πιοοσα σοπάμοο. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, 10. 
Ἠΐος υοαθ Ἰερεταπῆ: Ἰὼ. Αἀάθ “41. 1 ὅ8πι. ΠῚ, 8. -ΒὉὶ 
35} Ἰοροχιηῖ. - ὑϑυ, δόγέμδ. Ἰοτοπι. ΧΧΊΠΙ, 9. συντεεριμ’ 

γος. Ἰιαροτυηῖ ἡπυ. - ν»Ὀὼ, ἀἠβπαο, ἀἐνέαο 9 ζαρσγο. Αἱ. 
ἃ. ΧΙΥ͂, 6. συνέτρειψεν. - ἢγῷ, οοπιδωτο. ἃ Ἀ6ρ. ΧΧΙΙ͂Ι, 16. 

ὩΣ ποι αἰΐῖον Ἰοβογαηῖ, δὰ ΟὉ δεᾳυθηο λίϑους Ρυϊατεηῃςξ συνέ 
τριψε Ὦ. 1. ῬΡοπδπάμπι 6536. - ἽΔ οι],  δῃ. ΧΙ, 42. ὑπ. 
ἐγ. Ῥμ6. ἐν ψυχῆ συντετρεμμένη, διΐπιο ἔταοῖο, Οο6. 348. ἐπ 
Οαηΐ. δονέρέ,. συνεετρεμμένῃ , συντεθλασμένῃ. ἰπάϊι. ἸΧ, 7. 
συ εἶ κύρεος συννρίβων πολέμους, ἘΝῚ συντρίβειν εδὲ οοπέογφηκΐο 
δοι δίς πιέῦ δ. εἴ 6Χ δαϊτιποῖο πεηι ζασσγα οἰταρὶ οἰῖατ. 

ΣΥΝΤΡΙ͂ ΒΩ ΠΟΛΕΜἝΟΝΕ. ΠΟΛΈΜΟΥΣ, οοὴΐονο δεῖ. 
ἔμπε, Ὦ. 6. βπεπι ξαφίο δολίο δεὺ δελέα. τι τ πλοεν ἐγ δεν 
Ἐποά. ΧΥ͂, ὅ. ἴε6. ΧΙ, Χ5, 16 νοσϊοσατῖ νουδεὶ, πὸ 68. 
11166, φυΐδυθ Βορχαϊοὲ βοσπιομΐβ ργσρείϑιδδ ρ]δπο γαῖ ἱβηοῖδ, 
Ἔστοσι νουϑίοῃοζῃ ἰοροηῖοδ Ρυΐδεοηξ, Ἠδργδεοσιαι ουπδι 6668 
Βοιιΐποπι αυοιρίαπι δἴχοδιθι, ἱμεῖαν Νίδει 8. ΖΦ οιδὲρ αἀπῆϊο 
τὰ τοἀά! ἀϊεθο νἱἀδπεας, αυΐα Ἰερετίης ὙΠ), 4886 εεἰ ᾿ρεὶ 
δοτϊρίατα ἀερτανδῖα ὁχ βϑυθδῃδ Ἴ12λ (απδαι πδῦϑὲ ϑδιβδσιιν 
πι0.8) ἀοτίναϊα. : Ν 

! ΣΥ̓ ΝΤΡΙΜΜΑ͂, οοπένέξίο, ττἶἴἶπεδ. ΤΟΝ Θ., γοφωΐω, 
᾿ς 166. ΧΧΥΠΙ, 12. διανε5 ποιΐοποα νοοΐδυι8 ἃ 5 ἀοείνδι 

τπιθυστγαηῖ [ητῖ. σοῖς... τ 6 Οοποστάδηιιτα δρρᾶτοῖ. -- πϑτο, 
ανεγδίο. ἴοτεμι. 111, 42. Τοροόγαμξ ξοχίδβδο ὩΡΘΌ.,. 8 Ἤν 
ναδέαγο. Οοπξον ἴδιο ΜΠοῆ. 11, 8. αμογο 1 ΧΧ ἤοὰ 
ἘΣ, φυοὰ Μῥελαεϊξ ρ᾽αοιῖε, 66 ἃ΄ Ὠσπιδθ ποπη μὲ! δ 
ψεθὶ βυΐ οἰπιλπα μοι βοχίεθο νἱδοπῖατ. - ὨΣΥΡ, ἀοίογ. 
Ῥβε]πι. ΟΧΤΥ͂Ι, 5. - ΥΥ3, νμΐπιδ. [000 1Χ, 17. τον, ΧΧ, 
29. ΧΧΊΠ, 29. - ὙἼἸΧ, ἐαρέϊμε,. Ααοα. ΤΧ, 9. Οορίϊατυοῖ 
Ἐοτῖθδ86 46 ποιϊουῖδυβ τηεϊδρμοσίοῖβ, 4υὰς νὸχ ὙἿΣ μδβοῖν 
δὺϊ σύνεριμμα ποίδξ Ὦ. 1. ἑά, φμοα σοπέγέδιση, εφέ., ραγίεπι νιὲ- 
πμέαπι, ἀπδῖι ποϊλομοηι ροδίυ]αϊ Ὦ, 1, δοτῖεα οσαϊϊοηΐθ. 4}}} 
βιαϊυυηρ, ΓΧΧ ὙἼΣ ροσιηυΐεαδθ6 σὲ ΠΣ. - 0, οοπαρίσ 
γαΐξέο. Αἱ. 2 ϑδα. ΧὟ, 12. δὶ ἔαπιθα αν τθοιίια σύσερεμμα 
δαροῃῖ, 486 γοοεβ ᾳθοαμδ ἰμπνίσδηι ροχιιυῖδῖδο σοροσίυσπτας 
Απιοβ. ΙΧ, 9. -- ϑῶῦ: Ἴ, ἡγαοείο. Τιον. ΧΧΙ͂, 18. ΧΧΙ͂Υ, 
20. (δ)᾽46 2πεέέ. δὰ εεγοῖ, 5. Ἀ.. γ.) Ῥ5. ΓΟΟΟΙΥΧ, 4. 164. ΧΥ͂, 9. 
δἰ ΑἸ δῖ, - ἸΝ3, ἰάεμι. Ἰοτθω. ΧΥ͂ΣΙ, ,8. - τὧὖῦ, ναδέαέϊο. 
1ε8.. ΧΧΙ!, 4. ὺΧ, γ. 1Χ, 18. - "ρϑδω )γ πιρρξεἐρἐῥοα,ίο, 
ἽΝ αι. ΧΧΧΤΙ, τά. υϑὲῖ Μοη , αθοτε οχ Ἵεἀ. ἤοσπι. συντριμμᾶ, 
ἄμ ουΐας Ἰοσται δ. βειποη δ οεῖ. δαλῖος Ἰξδεοτιι κοϊφαοτααι 

Ἰοοιῖο σύσερεμμα, Ὦ. 6. ἀρπῖση. Ναια σύνεριμμα πΌ110.πιοὰρ 
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Δοποῖατὶ ροΐϊεβὲ σετῦο ᾿ϑῦτγδῖοο, εἶν 806 ΘΧρΡ] 065 αρπιθη, 
πιιεέξεξμαἰίσιεπι, δῖνβ, ῸὈϊ 4111} οδηδθηῖ, δοδρίοπι, μγομοπέδπι, 
Ψίάο εἰ 86Ρ. ΠΠ]͵ 3. δ1:. ΧΙῪ᾽, ι1. 1 Μδοο, 1, 7. 

ΣΥΝΤΡΙΉΜΟΣΣ, ἰάθπι. ἘΝ Ξυθ, ρὶυτς. “Μιροῖιδ. Θορᾷ, 
Ι, ιν. 44. Ῥε. ΧΙ, τ. - οῦῦ, γαοέϊο. ἃ ϑαπι. ΧΧΙΙ, 5. 
Ἰετοτα. ἘΝ, 20. “4. 168. ΧΥ δ. υδὶ ῥτὸ κραυγὴν συντριμ- 
μὸν 8ἴη5 ἀθῖο Ἰερεπάυπι εδὲ κράυγὴν συντριμμοῦ, υὑξ ἴδαι 
Συιάϊοανὶς “7οηξαμοοηπέιδ. - τῶ, τναϑδέαξο. Ατηοεα, Υ̓͂, 9. υδὲ΄ 
Ῥεοιρθτδπι ΒΟΏΏΩΏ]}Ϊ δἰδίῃυηξ 608 16 ρ͵586 ἼΞυ). -- Ὡηώ, γ6Ρ0.- 
ἐογ. ΝΙΙΟΝ. 11, 8. Ψ͵ά46 δυρτὰ 8. ν. συνεριμμα δὰ Ἡ3,ΦΏ. 

ΣΥΝΥΡΨΨΙΣ, ρενγομδϑῖο. πΞῺ., Ρίαρα. ἴοδ. Χ, το. 
ἘΣΥΝΤΡΟΦΖΠ'᾽ 4, οοπιπιιριὲδ σαμεοαΐξίο, δοσαϊέξέμηι, ὅ. Νίαος. 

Υ͂, 5.2. καίπερ εἰ μὴ διὰ τὴν τῆς συντροφίας 'στοργὴν κ. τ. λ᾽ 
αὐδὲ ΤΌΣ ρατοθγθηι ΟὉ ἑηϊουοδάδηξοπι δα οοπιανηΐ ἐμ οαι! ΟΏΘ 
ΔΙιπΌΓΟΠ,. - ϑόῦθο ἐδι εϑὲ ἀθ φουσαξῥδιι6 “δ ἰεκαπαάνέ αρσηΐ, 

τ08 δυοῖου 1Ρτὶ 1. ΝΙδοοδν. 1, 7. συνεκιρόφους γοςαῖ. Αἀάϑ 
4 Μενοο. ΧΙ, 2:1. 
ΣΎ ΝΊΡΟΦΟΣ,, οοἰασέαηδειϑ 860. Οἴοεθ. ῬἘεέέ., φιΐὲ ποῦ, 

ἑασπέμπι ὦ ἐθπεγὶσ οπε αἰΐο σδὲ φαμοαΐμδ, δι] δὲ ατγίἕδωδ αοὸ 
εἰϊδοὶρἕενἐδ ἐέδαίσπε ἐπιδιξισ (Οοπῇ, Ἡαγροοναέ, ἰῃ ν. 7όϑωνας 
εἰ ϑολοΐ. δὰ «ἰγἐϑέορῆ. Ῥίωμξ. ν., 270), ἀεϊπᾶο απιέοιδ, δοάα- 
ὲε, οονππεέέο, εοἰῖδτι αἰξσιὲ γοὶ ἀδϑιεοίμα ἐπα ἃ ρῥγέπια ἐμενδη- 
ἐμέα ἀροὰ Ζιοίαπ, Νιρτέη. ο. 12. εἴ 15. Τ΄ ἴ. Ρ. 37. δὲ άο. ὁ 
Βρ. ι Μδοο. 1, 6. δες. οοἂ, Καί. 2 Νίαος. ΙΧ,.29. Οοηξ, ᾿ 
Αοι. ΧΙ, ᾿. «4εἰέαη. Κ᾽. Η:. ΧΤΙ, 46. Φλανογίπιδ: σύντροφοι, 
συνανάεροφοι. ἰἀθ ᾳφυοαθο ϑμέρογὲ 176, σοί, Τ, ΠΙ. Ρ. ει. δ8. 
δοὸ 2.εκ. Ν. Τ. 24. Δ. ν. 

ΣΥΝΤΡΟΧΑ ΖΩ, δομοινγο, ΟΘΟΜΤΟ, αἰεοσηέο. Ὑ1Ὰ3 
ΝΙΡΉ. δ γὙτὴ νοὶ] γκ. Οο8ε]. ΧΙ, 6. συντεροχάση ὃ τροχὸς ἐπὲ 
τὸν λάκκον, ἀενεηταέ τοῖα δὰ ἔονδδῃ. Οἰοδ6. 9288, ἐπ Ουλοΐῖ, 
Συνεροχάσει, συντρίβει, οοἰταρῖδ͵ ὕτὸ συνεροχασῃ, συντριβῇ. 
1,65. Ογνεδὲ ,Μ.8. Βνοπι. δὸ Ἡδεεγοῖ. συνεροχάσει., καταντήσει» 
πληρώσει (Τα δοτοπάπτα 6δχκ Φεεγολίο. Νῖ8. πληρωϑεῖ.), ἐκ 
μεταφορᾶς τῶν τροχῶν. ϑιιέααϑ: συντροχάσαι, καταντλῆσαι 
(ρτο ᾳυο Κὔρέσκιιδ Ὀ6η8 Ἰερϑῃ ἀππὶ οδηδοὶ χαταντῆσα:), πλὴ- 
ρωϑῆναε, ἐκ μεταφορᾶς τῶν τροχῶν. " 
, ΣΥΝΤΥΎΓΧΑ ΝΙ, σοπιέημδ νεηΐο, οοηιέπμφ ἀοοσαΐο. .ἃ 
δες ΝΤΕΙ, τά. πρὶν συντυχεῖν. ἔξ ωῖρ. ἀπέσσιραπι σοπιέπιιδ σον έγ δέ. 

ΣΥΝΥΦΑΙΝΩ, συπέοχορ. δ ΙΒ, ἐπιρέδο. Ἑχκοά, 
ΧΧΧΙ͂Χ, ὃ. κοὰ το. δι} πιοδο Ῥλεέο 110, 1. ΑΔἰερον. ν. 55. 
συνυφανεῖς Ῥτο δαάεπι νοο9 Επκοὰ. ΧΧΥΤΙΙ, 17. οὔνίδ Ῥοδβεῖϊξ, 
δ πο ἴπ τόχῖη στάασο ΤΙΟΧΧ χαϑυφανεῖς Ἰεριτατ, - ὩΣ, 
7αοέο. Ἑκοὰ. ΧΧΧΙΧ, 5. 

ΣΥΉΠΔΛΟΚΧΗ" ΣΥΝΤΟΑΣΜΕ' ΝΗ͂, οοπιρἠὶοαξέο οοπ- 
ϑεκέα. ἩἍΠῸ 382, δέομξ ὃ ἐογέοαα. Ἐποῦ, ΧΧΥ ΤΠ, 28. 

ΣΥΝΎΦΗ,, οοπέεκέμγα., οοπίθαείο, ἐφδία. τ, οἶπρι 
μη, Ἐχοὰ. ΧΧΥΠΙ, 37. ΧΧΧΙΧ, 9... " 

' ᾿ς 
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ΣΥΝΥΨΌΟΙΏΩ, οἰπιῖ αἐξοῖίο, εἰπεμῖ αὖγὲρίο. 55, ἐγαῖο, 
γαρίο. Ἰετοι. ΧΙ ΙΧ, 19, συνυψωθῶσιν, δὶ ἔδπιδῃ αἹΐὲ 
τοοῖὶυβ συμψηϑώσιεν ταϊμὲὶ ΘΧΒΊΡοτο νἱάθπίυσ, Ὑ7146 δαρτᾶ 5. ν. 
συμψαω. : ᾿ 

ΣΥΝΩΜΟ ΤΗ͂Σ. Ἄοοπέωγαίωδ, οοπηξοσαοναΐμδ, ἃ συνό» 
μνυμὲ, οογέμγο. ὈΝᾺΣ ΔΆ, αοπιέτμια ζοεαογέδ, Ἦ,. 6. στιὲ φμπι αὖ» 
ἕεγο Γοσύίμδ ἐπέογ σα. Οδα. ΧΙ͂Υ, χ5. Ὁ ἢ 

ΣΥΡΙ, 43. ϑγνγία, ποιδθὴ ταρίφηϊθ. ἔ3 19 δοπιο, [υὰ, 
ΧΥΤΙΙ, γ..8660. οοὐ, Α4ἰεχ. Ἰηΐοτρτοα Ἰορὶξ ΩΝ ὕγὸ ΣὩἼΜ. - 
25, «(ταπιαρᾶ. ἃ Άερ. ὙΠ, “8. : 

᾿ ΣΥΡΙΓΗΑ͂, οἴεέμδ. Ἀργαὶ, ἰἄάδια. Τοτοαι. ΧΥ͂ΠΙ, 16. 
Οτγρλ. Πγπιπ. ἐπ ροὐ ν. δ. αἰγρίδέορῆ. «Α(οδατγη. δ53. Ἐωνίρ. 
«βαοολ. ν. 050. ᾿ 

ΣΥΡΓΜΟῚΣ, ἴάεπι, τπυϑῖαρ, ἀδγέείο. Τρ γα Ἰᾶδαι, 
Ἴεγοηι. ΧΙΧ, 8. ΧΧΥ͂, ,8., Μ|Ιεδ. ΨΊ, 16. 660. Οοπιρί. 6ὲ 
ανῦ. μ οὐιῖρυδ διὲδ ]ος18 συριγμὸς οὅχα ἀφανισμὸς εἴ 
ἐρημωσες ἰαπρίτοτ, δὸ Βοιιληΐδιη ἰτἰδυΐτατ. 86Ρ. ΧΥ͂ΙΙ, 9. 
ἑρπετῶν συρ,;γμοῖς- ! 

ΣΥΡΠΙΞ, 7οέμα. μΜρ Ὁ ΤΒαϊᾶ, Ἰλαι, ΠῚ, 5. 7. 10. 
15. - πρῶ. 4πο. Ἰυαά. Ψ, 16. [πὶ οπιηῖρες ἰεῖς ]οοΐδ σύαὶ 
σαλπίὶγξ οουπϊυπρίξηξ. 

ΣΥΡΙ]᾽ ΖΩ͂, οἰδέὲϊο. Ῥονὶ, ἄδην. τ Ἄεξ. ΙΧ, 8.. Τζροά. εἰ 
1ΧΧ ἸοΡ. ΧΧΥΗ͂, 25. 7πο. Ἐκοοῖ. ΧΧΥΙΙ, 56. 80ρ}}. [Π|,’ 
2. - Ὡοψ, ᾿ἀδδοῖο. ΑἹ, Ἰοτοπι. ΧΙΥ͂Χ, 16. Ῥεδεῖογθα Ἰορίϊαν 
Ἧοϑε. ΤΥ̓͂, 19. 360. οοἄ, 33αγὅ. οἷ α]1ο68 ᾿ίδτος συριοδῖ, ὉὈδ1 δοὺς, 
ΠΟ ταβροπᾶθξ, δ δἷπο ἀυδίο σὺ εἶ Ἰεροπάπαι οτίς, Υέάο δὰ 
Ἡ.1. ποῖδδ Ζ.. ὅο9. Ἀδβροπάδε φυοαὰθ μϑρς, ἢδν, 50. [οτααι, 
ΧΠΥ͂Ι, 22. αἷς ὄφεως σιρέζοντος, υδϑὶ ναὶ ᾿θότα νοτίοτωηιϊ, νεὶ 
Ἰοροταηξ ρῶν, Ὧδπι ὉΠ ε6ϑὲ γηϑδοίέαγθ, ϑιδΏ Ωγ. ἸΝΌΩΟ 

᾿ ϑυΐθαι, ΓΕ τη 6]1π|8 οορίϊαϊα, ΣΘΡΟΙΘΤα το Π θαι σῴροντος. ηὐο 
νἱὰθ Ἰῃ γα. πΠοιδὲραπέΐο Ἰε81686 νἱἀδητον ᾽ν, δέωζαπεέΐδ. 

ΣΥΡΙΣΜΟΣ, 1. 4. συρεγμὸς, δἐῤίξμα, φοἐνίάον. δ νὰν» 
᾿λὰ, ων γ,.16. 2"ἙἘὈατν, ΧΧΊΧ, 8. Ιεθ. ΧΧΙΧ, 18. ΝΠοδ, 

» 1. ᾿ 
ΣΥΡΙΣΤΊ, δυνίαοθ Ὡδολαε, ἰάθη, 2 Ἄερ. ΧΥΠΙ, 40, 

Ἑδάτ. ΤΡ, 7. Τ δη. 11, 4. ΤΕ γνοῖ. ἸΗ͂, 450, άι. 
ΣΥΡῬΑ ΠΤΩ, τοοημδϑιο, δἐπιῖ σο, σοπϑδαγοὶπο. ἢ), 

ἕθρῸ. “Ἵ,, 100. Χ, κυ1. 660. 64. Οοπιρὶ. συνέρῥαψας, υδῖ ἴδηνελ 
860. δολοΐ. τ ἤοπι. συνέῤῥαψας ταῦτα ἰῃιϊογρτοίδεῖο νοοῖ 
ἕνεερας 6586 νἹδοῖυτ. μέσ, οοψιρερίδεξ, - “θῇ. ὅγπιπι, εἴ 
ΤᾺᾺΧ Ἐχζοοῖ. ΧΙΠῚ, ι8. " ; τ μὰ ἐν 

ΟΥ̓ ΜΗ ΣΥΡῬΔΑ' ΠΤΟΜἝΑ͂Ι, ποπ δοπϑιροῦ. "2.9. ΠΟΠ. 
ον. ΧΙΡ, ν.. ἕως ἂν ὃ οὐρανὸς οὐ μὴ συβῥαφῇ » φαοαάπεασο 606 
Ἰυπι Ποῖ δ: σοηδυίωπι. [τὰ Ἰορίξος 1: οοά. αὐ. οαἴμ ]οοο ἐπ 
Οοᾶ. “411εκ. Ἱεριίοτ; ζαὰις ὧν ὁ οὐρανὸς παλαιωθῇ, ᾳυογαπι 
πῖτααπα αγραδέμδ, οϊζγολγοηπῖξ ἀποϊοτλζαῖθ ἐπ δυσοόγθη ἰῃ- 
ἀυσίυθ, ἰὼ δυᾶ οὐϊίλοιθ ἔθεσε οβηλμηχλι. Ἐπ ΤΡογοἠγοπίο 

.- 
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ϑυΐοι ἀρρατεοῖ, ΕΙΧΧ βοτίρεῖδδρ ἕως ἂν δ οὐρανὸς παλαιωϑῆ, ὁὲ 
γετρα οὗ μὴ συῤῥαφῇ ρϑοεῖϊποτο αα ἡχὴ}» Ὁ, ποὴ δαρονρ ϑοθν» 
ἐμ. 860 ἐπ οἱέαπι γοαϊξδιεπέ, οἱ δα τιοτίαατη τοξογαϊογ. γα 
οὐ μὴ συθῥαφῇ δυῖθπι οϊγολγοπέδδ ἰαϊογρτοίδτυβ 68: οὐ μὴ 
συναρμοσϑὴ, εἰ δἀάϊε: Συῤῥαφιὴὶν γὰρ εἶπε τὸν εἱρμὸν τῶν 
ζεύξεων τῶν μελῶν, τπᾶάθ ἀρρατοῖ, ΕΙΧΧ δοηϑυτω ᾿ἡ9ῃ πιᾶ]δ ὁχο 
Ῥιοββῖβδο, Ὗ1ὰ6 ἔδθθη ἢ. 2). ΜΠολαοέϊε Βιδί. Ο». Ἔ, ὙΠ. ". 
456. ΑΑχογοδέρσίο Οὗδ4ϑ. Ονέξέ. ἐπ σγαδοος 7οδὲ 7πέξ. Ρ. 12. οὐ 
μὴ ὁκ διϊδοε δῖ θτ5 τ816 ταρδεϊξαπι, δὸ [πίργρσθϑα δου ρδὶ880 
νἱάδιασ : ἕως ἂν ὁ οὐῤανὸς συῤῥαγῇ». ἴ. 6. ἴοπδο αὐϊξοναέμν 
οοοδωπι, τὶ Ηϊεγοηγπιιο νοτῖῖϊ, ϑοπιζοσμο ἢ Ἐρ. ογίξ. Ρ. δ5. 
Ἰεσεπᾶτιπι 6886 σοπδας ἀπορῤῥιφῇ, οὐτὰα ἰάθη νϑρυαι μαῦτ. 
ΔΙ} τλδ δὕεγδτησ ἀποῤῥιφήσεται. ϑοὰ Ἦϊο δυπδηὶ αὐἱά ρ88. 
888 δεῖ. Ἀδοροκχὶξ δοΐαὶ διά ἀυδῖο δὰ 2 585, Σ ΧΗ, 46. ον 
ΤΧΧ ῥσὸ "5.325, πιαγοθβοόπξ, ηιοὰ ἃ Ὁ3) ἀεβοδηᾶϊι, ἀποῤῥιᾳ ἡ 
σονται Ῥοφθυδτηιηῖ, Βέείἑι5 ἴῃ Οὔε5, ααὐ ΠΠδογολιέωπι δυεριοδῖυ 
εεἴ, Ἡεογολίς σ᾽ οδϑᾶτα, συθῥδέφην συδκέπη, ῬατιϊΏΘτΘ δὰ μ8θοὸ 
Ἰοδί νετρα, δάδοᾳφυθ οοηΐθοιϊξ, συῤῥέφῃ, σοορεγέαέ, το συῤ" 
ἑῥαφὴ τορουιθπάστα ε8986, ϑ8εάἀ τδὸ πᾶθο οοπίδεϊαρα ρβοθε 
Κροεγεοέρίο, αὶ ἴα Ἡεεγοΐίο τοβοτ δοπάπμι ραΐαε: συρῥαφην 
συσκευὴ, Ἀ. 6. πιαολιίπαεῖο ἡηαμαμεπέαι Μιάθ φαοηυδ Ὠγω- 
δέωπι δὰ ἮὮ. 1]. ' "" 

᾿ΣΥ̓Ρ̓ῬΑ'ΣΣΩ,, οομπίρο. δὴ, διομϑέθ. ΑἹ]. 1868. 
ΧΧΥΤΙ, 12. συῤῥαξει. , -- δι 

ΣΥΡΡΕ ΒΟΣΜΑ͂), πὰ νᾶσον, νογϑδογ. Ὗοχ Ἦδθα, ἴῃ 
Τάσεοαινο διορλανιὶ οτνῖθ88., ΤΟΡΟΙΪΣ ΡΥῸ ΠΡ Ἢ, οομδοοῖο πιθν 
Ῥιον. ΧΙΤΕ, 4:1. 860, οο, “ἶφι. οἱ Οοπιρί. συβῥεμβόμενος ν. τὲ 
δελαϊ. συμπλανῴμενος. ἌὌΙ]ρο Ἰορίτως συμπορευόμενος, ηαυσά 
νοὶ ἐχ δοηϊϑοθδητῖνθυβ σοροίϊτυπι, ν8] ὁχ ρἰοββϑοιηδῖθ οὐ 
δοενὶϊ 1}11π89 ΘΑΡ] Ἰσδτιοὶ!, Κ͵εἀθ ϑαρτα. 5. νυ. ῥέμβομαε. 

ΣΥ̓ῬῬῬΕ ΦΩ, οοορενίο. Ὑιᾶὰδ δειρτα 8. γ. Θυ᾽ μὴ συῤ- 
ράπτομαι. Σ ; ὌΝ. ἣν ᾿ 

ΣΥ̓ῬΩ, ἐναῖο, ἴξ, ϑόγρο, τόρο, ἴϊ. ωο. δὶ, δθῆρου 
γαρο. Τγευι. ΧΧΧΤΕ, οἄ, μετὰ θυμοῦ (ὄφεων) συρόντων ἐπὶ τῆς 
γῆς», Ὀαπτ γθπθη0 (Ξ ΓβοΏζΌ1) γορϑηέξεπι ἴῃ ἴοστα, ΝΗΟΒ, 1], 
17. αἷς ὄφεις σύροντες γῆν, Ῥῖο κατὰ τὴν γῆν, ἰαπαυδαν δ6Σ-. 
Ῥόηῖεβ χερϑηξθα ἴῃ ἴδττᾶ. - ὅπΌ, ἔγναλο. ἃ ϑο, ΧΥΤ;, 19. 

συροῦμεν αὐϊὸν ξὼς εἰς τὸν χειμαῤῥουν, ἐγαπαποια απ ἴα 
Βυνΐυτῃ. -- θυ, σχαμηπάο. 168. ΧΧΧ, 28. ὡς ὕδωρ ἐν. φαραγγ8 
σύρον » ἰδμαπᾶπι δα ἴῃ ν8}}6 ϑωθηδ. Ὑιά6. αποαπθ ϑυρτϑ ἃ. 

ν. συρίζω,, δο δ σύρω χωραν. οι ς ἌΝ 
ΣΥΡΩ ΤΟΥ͂Σ Χ,7ΤΙΩ ΝΑ͂Σ, ἐγαΐο «ἐπηΐοαϑ. ὈΑΘῸ Ἧ5ν 

60 ἐπδίαγ ραγνεϊΐὲ, ἴεο. ΠῚ, Χ6. τῇ πορείᾳ τῶν ποδὼν ἀμὼ 
σύρουσα: τοὺς χιτῶνας «. ἴπαεδ5ιι φῬεᾶυῆτ, δἰπνι} ἐγαλοπίδα ἴα πὶ» 

ςι5. ΑἸϊΐον πὰ τοκῖυ Ὠοδταδθο, ϑιπιῖθοιῖος δεῖ σύροντες ἐσϑὴ- 

τας μαλακὰς ἐκ Τάραντος ἀϊουπτωτν ἐγαλεπέφεο: μφεξέπιεηέα πιοίδἑα ὦ 
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“5 7ανεηέο ἴῃ Ἐςρίδῖο]Δ Αγἐδεἐρρὲ δὰ ΞΔΕΒΕΔΕΒΡΙΝ 1 ἱπῖοσ πο οταν 
ἐδοαϑ δὴ Αἀἰαέϊο εἀϊῖα τ, χά. : 

ΣΥΡΩ ΧΩ ῬΗΝ, τὸ κατὰ χώραν, ἐγαλο γορίοπσπι, 
δ »ῆμο μὲν τεφίοποπι. ηθ, φπιπαῖο. 1.6. ΧΧΥΤΙΙ, 2. εἷς 
ὕδατος πολὺ πλῆθος σύρον χωραν", ἰδπάυδαι δαυὰ τρλβηὶ 
οορία ,μεπε Ῥετιτερίοπθιι. Ὑ᾽ἀ8 85. ν. σύρω. 

ΣΥΣΧΕΠΤΟΜ.Ι, ὠπὰ «[εἰέδενο, Ἴ015 ΝίρΒ. ἃ δ, 
οοπϑωέέο. ὅγπεπε, Ῥ5. 1Π|,.. συσκέπτονται.- 

ἸΣΥΓΣ, 8μ8. ρογομδ, ἄρεὲγ. “ΓΙ. αρον.. Ῥ,ς, ΓΤΧΙ͂Χ, 14, 
860. οοἄ. Καί. Ζρη ἀξῆα 26χ. ο. ιθϑζ: σῦς, ὃ χοῖρος κ. τ. λ. 

Ὡ ΣΥΣΚΕΥΔΑ ΖΏ, ἐπ, [αϑοοιζωπι οοὐζέρο, οοπερίέίο, τριϊὰ 
Φρο 0. χ2) ΡΙΠ. “Φγἐρίο. Εκοὰ. 111,22. δ6ο. “ἴζοχκ. “Αἀζά. οἱ 7πο. 
ἐπ ΠἶἼεπ. συσκευάσατε τοὺς αἰγυπείους, Αϑργρεὶϊ8 σγἐρέαεϊε. 
ΤΙΣ ΚΟΡ ΘΕΩΤΕ Ρῖο΄ οοπιρέδαγο Ἰορίτον δρυὰ 7γεη. ΤῬλογπι, 

, 4, 15. ᾿ δ ἢ 
ΣΥΣΚΕΊΡΕΙΣ, οοπεϊδέμπι. αἴὉ.,) ἰάδπι, δὅγηῖσι, Ῥ8. ΠΧΠ͵ 5. 
ΣΎΥΣΑΧΗ  ΝΙΟΣ, πα λαδίεξαπδ, -οπέμδονπαῖὲδ, ἐπ δοάοηι 

ἑεπέογίο λαδίεάπο. Ὀλ᾿., ἐσπέογέμπι, Αἰ. Εχοὰ. ΧΥΊ, ι6. συσκης 
ψίοις, ἈγοῸ ἐξα, φωὲ ἐπ᾿ ἐσπέοτίο μῆα νένωπέ. ϑεὰ 1δὲ ἴω τοχία 
ΝΣ Ἰερίτις: ἐπ Μ2 ὙΩΝ. ᾿ 

ΣΥΣΚΗΝΟΙΣ, ἰάόπι, ὉΔῊ, ἐσπέογέμπι, Ἐποὰ, ΧΥῚ, 16. 
Ψιάς δυρτᾶ 8. ἡ. συσκήνιος. - ὯΝᾺ ΓῸΣ ρμαγέ. ἔοσδιι. ΘΟΏΒΙΓ, 
λαδέξαεν ἐπ ἄοπουϑ. Ἐχ οἀ. 1Π|, 22. 15. Ογνε δὲ 5. Βτγεπι. 
σύυσχηνοι, συνοικον, ὁμόστεγοι. 

ΣΥΣΑΚΙΑ᾽ΖΩ, οδωπιότο, ορᾶοο, ἐπιιπιδγο. 5, ἐθβιι» 
γποπέωπι. Ναπ. ΤΡ, δ, τὸ συδχι τῶν» δὲ 411} τὸ σχεαζον. 
ἢ3Ό, ἔσρο, Ἐκποά, ΧΧΥ, 30. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 9. 41. ΖΤΑδοά, 
ἘΣδΟΝ. ΧΧΙΥ, 16. 

ἜΔΕΙΝΔΡΟΝ ΣΥΣΚΙΑ 'ΖΟΝ » αγόον οδωπιδγαπα. Ηὸοϑ, 
ΤΥ, 15. καὶ δένδρου συσκιάζοντος, 4υδὸ γοῦρα τϊδϊ νἼἀοπέυξ 
Βοεξίποτς δὴ τὸς 519.»9, φιία δοπα μπιῦγα οὲμα, ἂὡἰ ἄτιδο νοτ- 
δίουεβ ἢ, 1. οοαϊυοεὶπέ, γιᾶὰθ αποηπο Πσταρία, Ὁδὶ Βδεὰ 
ψεῖδῖο 7λοοσοέϊοηέ τ θα λτοΣ, 

᾿ ΣΥΣΚΙΑΣΩ͂ΟΣΣ,, ὠπιδταοιῖμπε, ζοοιεα τεπιδγόριδ. ὩΠ90, 
ΠΟπιΘα Ρτορσίαμι, ϑυοΒοιΒ, ργορεῖθ ἑαδεγπαομῖα. «(4ι:. Ῥδ, 
1ἸΧ, 8. - Ὥη9Ό. ὅγπεπι. νοὶ Ροϊίι8 “4ὠα Αταλοβ. Υ͂, Ἂ 
συσκιασμους. Ι,εεὶϊ Ὠΐ90. 

ΣΥΣΑΊΙΟΣ, μπιδγοϑιδ, ὁράοιμα, πλῦνγα οδίσοέι. τῦ, 
ιπιστια. Αἴ. Ῥ6, ΧΤ,, ά, ἐν συσκίῳ. Τιορὶϊ ἢῸ2, ἃ τδᾶά, 

᾿ ἤρου. Οδαΐδεῃπι τὸ σύσκιον ε8ὲ Ὦ. 1. ὠπιδγαομέωπε, τοὶ ρίαυ» 
φέγωνι ἐθοξισε, λαμπήνη, νοὶ] ἰοσμσ αὐμπιδγαΐμδ, 40 86 μεΐ- 
ἐγαπδέξωγιεην ἄιαίέ ν ἃυῖ ραγ78 φμαδααπι ἐσπερέϊξ Ἔχ έσγ ον ορεγέα 
δδέα εἰ ἑἐεοέα 8. Ρογεέξοίδεεθ 8. γαπιὲδ ἀγδογεπι ὧαο ζγοπαέδιμι 
ὅϑγπιπι. οἱ ΤΙ ΧΧ σκηνὴν μβαρεπε, - ὨᾺ, »ἔγοπϑ. Οδμῖι. 1, 15. 
“4ταὖε συσκιασμὲς Ῥτο σύσκιος 1ορ 886, νοὶ σύσκιος Ῥῖτο ᾿μυὉ- 
διδατῖνο Βαῦι 886 νἱἀείυτ. Ῥτδοίοσεα Ἰερίτοσ μμρ κα τΤἈεοί, 
Ἐχδοδ. ΥἹ, 185. δι συσκέου ἰτίάσπι δὰ Ἰ30 τοξοσθηἄυπε 6689 



φΦ.4, 

ΣΥΣΧΟΙΤΌΣ -- ΣΥΣΣΣΙΩ . 4ἴν 

νίάδρανς, δὰὲ ροεῖυε διὦ ἸΏ, ἐπιρϊοαέα, Ἐν δ, Κγοπάοεα,, 
«νἐσεέαοπεέις 11}. 1. ἘΡ. 5. δὰ} ἰπΐτ. πλάεανος ἀμφιλαφής τὸ 
καὶ σύσμεος. Ἡδεγολ, σύσκεα, συνϑενδρα. ϑωέῆαθ: συσκίρι, 
εὰ ϑασέᾳ. -- ιὰο περίπατος σύσκιορ. τ πὺν 

ΣΥΣΚΟΙΤΟΣ, Τοπδοῦς ἐογύ. ὉΔΟῸ,, ῥγοϊοίθηφ, σοπσιοος 
δίπα. τ Άσδᾳ. 1, 4, υϑδὲ νῖἀο ποῖαδ. Ζ.. Βοεϊὶ, Ἀεροποηάυπι.. 
εἶηο ἀπρὶο 6δῖ σύγκοιτος. ὌΝ - 

ΣΥΣΚΟΊ.4᾽' ΖΩ, οδέεποῦνο, οδημδιδο, οὗδόιγ6 Φερη. 
γον, αἰοργοσσίο. ΜΠ ΟΒ, ΥἹ, γά. συσκοτάσεε ἐν σοὶ, δῖ Νοῦτ. 
δον  ἀετίνασυπε ἃ με. - ἡ π: δῶ, ΚΜ] οἱ ΤΡ. Τδέστω. 
ΧΙ, 16. ἘξοοΒ. ΧΧΧ, 18. Απιος. ἵ 8. σὲ διὲδὲ βαορίπδ. -- 
"3, ογερμβομέμηι, ϑὅγπιπι, 1 ϑαα. ΧΧΧ, 17. ἀφ᾽ οὗ συνέ» 
σλόταζεν. ἃ σγσρμδοιῖο. - ὙΠ ἴθ 81, ΗρΕ. δὲ ἩμΒΡ.᾿ 1 ἈθΡ. 
ΧΥΙΗ͂Ι, 45. ἔότοπι. ΠΥ, 28, ἘΖοΟΒ. '“Χ Τ,γ ὃ. 1οεϊ]. ΤΗ͂, τῇ, 

ἘΣΥΣΧΥΔΕΥΎ Ὡ,, οοπιρέΐο, να ὁροξέον ὃχη ῬΙΒ, ογἐρέο. 
Ἐχοὰ. 1Π]|, 22. 666. οοὔ, Οτοη. συσκυλεύσατε. ϑ'γπιπε. 580. οοἃ." 
Οὐἱολπ, δὲ Τλσοσον δέ, σκυλεύσατε. ἱὰδ. ᾳφαύχυθ δηρτα 8. Υ.᾽ 
συσκευάξζω. ᾿ ; ; 

ΣΥΣΠΛ'Ω, οσηνεῖδο, οομέναλο, αεναΐλο. δῇ, οαρἕο," 
εοπρτελφηάο. ἤης. ἃ Ἀερ. ΧΙΥ͂, 7. συνεσπάσατο: τοὶ συσπᾶσϑαι 
ποῖδϊ οδεξάξοπσ δὰὺὶϊ ἐπιρείω λοεέξίλ αὐέχιξδα σαρόνγα αὐ δἐδὲ᾿ ϑεὃ- 
ἑίόοτσ. ἔξμΐρ. ἀρρνοδεκαϊΐε, - "255 ΝΙΡΒ. δ. 55, ἀσδέμ ἐπέϊδ 
αὐσδέταγιίθ ἀἰγόγαπι οὐμέσαδο. ΤΏτοα. Ὑ, 10. ἐπελιώϑη., συνὲ» 
σπάσϑησαν, ᾳφυοά ψϑερμηι ἐπ μδο οτδεϊοητό βαεὶθ 68: ρ] οβδβϑϑίῃδ᾽ 
ακ δ:ῖιια ἱωϊογργοιΐβ νϑίεΐοπδ, υἱὲ ϑοπδ οὔδοῖγαὶ Διοδεέδεδ," 
χυὶ οἰἴδην Ἴ25 τητοτρίοϊδξασ ἐοπέγαλὲέ, ᾳυοίποᾶάο οομίταῃ- 
ἴΌΣ δὲ σΟΥΓΌΡΑΠΕΟΣ ῬΕ]}65᾽ 6χ' Ὡἰπιΐο ὀδΊστθ. ᾿ ἕῳ 

ΣΎΣΣΕΙΣΖΟ Σ, ὁοπομδοίοι͵ ἐμὗϑ᾽, νοσσία. πΒῖο, 
ζει. “4. Ῥτον. Χ, 42. συσσεισμῷ. “έγω:" Ἰοὺ. ΧΧΥΤΙ, 9." 
Ῥτον. Ἐ, 27. 1ες5. Υ͂, ,8..-- Δ2ϑῸ, τενδο. ἴόγτοπι, ΧΧΙΠ, 10. -- 
Ὁ. 2 Άδρ. 11 1. ἐν συσσεισμῷ» Ἐ: 6. ἴσχῖα Ζενς, Ογνεξ' 

νγεπι. ἐν λαίλαπι, διὰ ναταιγίδός. -᾿ ΤΆΡΨ.), ἐπξυθδδιδ,. 
ἐποοδδιεδ. 7η0. δὲ ἘΧἋΧ ἃ θα. Ὕ7, 14. ΤῊ ΘΙ] Ομ ταν οοποιδδὲο. 
ἐς ἑποδεοτε σπογέα,, οοπσιδϑῖο ργασέεπέξεπι. Ἐ)οϑοτί ἱτοΣ δοῖδαι" 
Ἦ.}..,. τὸ δὲ αυξάόπι σιδείαν, ἐοηέέγεε, ἀ6 απὸ δου ρίοσε. 
Ὑ. Τ. Βαυὰ χατο υαἰσμπίατ. ξοτιιθ]α Ἰοᾳυσπᾶϊ: 2εμην ἑποδάσνθ' 
Ῥεν. δοοἰμη. Μίάε αασᾳαθ΄. Ῥαγ. ΧΕΙ͂Ρ, 15. - νὴ, ἐσγγαᾶθ 
πιοέμδ. ἃ Άορ. ΧΙΧ, 1.. 2. "γνῶ, ἐνγδου ΝΑ, 1, ὅ. υϑὶ 
Το Ἰοξοτίης ἸΩ 93) ἴσοο ΠΣ», ἀοὰ ᾿ΠΟΒΏΌΝΙ οἰδϊθυῃ,. 
ΣΏΠδΩ Ῥτουϑιβ πἰδοοδδϊϊδίοιῃ υϑθο, αυδησθδηι ὩΟῺ 'ρΏΟΤΟ," 
1 ΧΧ ν. δ. νϑϑὴ ἀγφηβερ)ἶεθο ἐσείσθησαν!" ϑμδάαα: συσσειν 
σμὸς» λαίλαψ, συσεροφὴ. ἀνέμου. : ᾿ πον 

ΣΥΣΣΕ] . ᾿οοποιεέα, δοπίπιονοο, ὅτι ΗΡΏ. ἃ δ), 
Ῥαγέμγίτα Γαοίο. Ῥε. ΧΧΎΥΤΙ͂Ι, γ. Τιὰ οἴΐατα “ἰχοΐζα ἴθ. ἐξ ν, 9. 
Ηδθοὲ μῆλο ποιοῦ δίῃ. αυδηάοαυσ ΒϑΡτ; ἢ. Κιὴσι οογισιε--- 
εἰετιεῖδ., Ζοπαναν ον. 1θοά. συσσείσει,᾽ ἐπὶ τοῦ ἐξαχούστου 
(απὶ εχ οοπὶοοϊατα 7τέξππαπηΐ ἐξομωσμοδ.) λέγεται.“ ““ ὍΓΕΝ 
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λδλ. . ΣΥΣΣΗΜῸΝ --. ΣΥΣΤΕΙ ΔΛ: 

ἩΙΡΒ..-ράνεγε ζαοίο. 1οῦ, ἸΨ, τά. - ὙὉοῦ Ηρ, εὐοπιπιῶενο.- 
Ρς. .,0Ο͵)Χ, 2. Ηδρβ. 1, ὅ. γιάο δὲ 8... ΧΥ͂Ι, 20. δὲ εἐλοιαφμής. 

ΟΧΥ, Ρ. θοὅ: Β. ἐπ ᾿ ὌὍῃᾳψυ' 
ΣΥΣΣΗΜΟΝ,. δἰρηώπι σοπισημσιθ. ὈΜῺῸΣ, ἐποοηάρπη. 

Τυά, ΧΧ, 4ο. τὸ σύσσημον ἀνέβη. Τιὰ ἰτατδειϊθγοηϊ οὗ ν, 58. 
«41. Τυὰά. ΧΧ, 38. - δὴ.,. νοαλίμ. ἴφε. Υὶ 26. ΧΙΕΙΧ, 52. 
:,ΧΤῚ, ᾽ο. «14. Ῥ5. ΠΟῚΧ, 6. “44ιι. ϑγπιπι, ἴε8. ΧΊ, χ0.΄ -- 01 

", Ῥιδε, δγίφο νρχλδια, «ἴᾳφῃ, 168. ΤΟ1Χ, 10. υδὲ δηΐο σύσσημον 
ἀεθευίγοχ ἐγερεῖ, δὶ δ᾽ῖα δἱμι}18.. Εὔΐθγοη. σύσσημην εκ’ 
δἰρπηᾳομέμηι. 5, σὲρἑδαπι τε ἀἰϊ, Νῖ416: ὕδτν ἢ. 1. ποῖδὲ δέρηληηι 
γηϊέϊέαγα, ᾳυοὰ ῥτδεῖόν αλία οιΐδαι ψοχίζἬωμνι δ} 86 ΘΟ ΡΓΟ- 
Ἡδοσῖε, Μιά. Μοοξὲξ απέηι. δον. Ὁ. 8. οογοῖ. Σύσσημον, ση- 
μεῖον. Οοπέ, Μδειῖς, ΧΙ͂Ν, 44. εἰ δὰ Β.), "'οζβιπι ρΡ. 526. 
ἈΘ6 Πη δίωρχίμπι ἀα αἰ αἰ. ποοσα, Ρ. 196... πὴ" 

τ ΣΩ͂ΣΣΥΡΩ, πδαπίγορέα, δὲπιμέ ἐναῆο. ᾿ΠΒΌ, δοπδμπιο, 
- Ῥεγαΐα, “γι. ι 88μι.. Χ], αὐ. συνσυρήσεσϑε, ἐχ ΑἸοκδι ἀτίποταμι. 

. ΟτΙ ΒΟρβιαΡ Βα Ρτο. ρυσσυρήσεαϑε. Ψιὰθ φιοᾳαο'2 Μδοο. Υ'᾽, 16. 
ΣΥΣΤΑΣΙΣ, οοηδέἑἐμέδο, ἰἴ. σοπινεπέμα, ἴῖ. οορέμγαίξο, 

εοπδρέγαξίο. Ὧπ)γ, φοηρταραίίο. Οοι. ΧΙΙῚΧΣ, 6. ἐπὶ τῇ συστα- 
σέε αὐτῶν, ἴπι σοπνεπέι ᾿]οταπι. 8860}, ΥἹ!, 18. εἰδέναι σύστασιν. 
κόσμον, 5οῖτα οοπδέξξμέξοπσηπι οἵ. δοπδέγμοέξοποπε τα ἂϊ. 11 
Ῥιοάονι 810. 1}. 1. Ρ.. 10. κατὰ τὴν ἐξ ἀρχᾷῷς τοῦ κόσμου. σύστα- 
σιν. ὅ Ἐπάτ. Υ, γ5. «συστάσεις ποιούμενοι, οοπορέναἰέοπεε. [α- 
εἰεμέθϑ., 8. δοαϊέέαπεα τμορεπσδ. ϑῖο δρμὰ 7οϑερΆλ. ΑἹ, 4. ΧΙΥ. 
Ο.. 2. Ρ. 686. εἀ. .Μαν, συστασιασεαὶ δῃῃῖ. λοπιέπθα δοαἰέξονὲ, 
7αοεϊοδὶ, Οοπῖ. μπεέλὲξ Οδδ6. 4 ιρο(, δο. αὰ Αοι, ΧΧΙΠ,7... 

, «Ἠεεγοῖ, συστάσεις, σύνοδοι, συμφωνία. .- Ὁ 
͵ ΣΎΣΤΕ ΔΜ4422, ςρπέναλο, οοάκοθο, φοπιρδδσο, ' ΦΏρτο 

οἱ σύστέλλομαι, ππέπμεπι αδέξοῖο. "ὝΣΩΣΣ, ἀοόδοο. ὅγπιπι. ῬΒ.: 
ΤΧΧΊΙ,.21. συστέλλεται καὶ καρδία μου.. Ἡΐρτομ. οοπεέναοέεμτι, 6δέ 

, ΦΌΡ σιδώπι, ἢ. 6. δ. ασεχδαῖμα., ναΐε ἱταΐέμο διωπ. Οοπ, ϑδέπιο» 
χεὲδ 1,6, ἢοῦν. Ρ. 575... 86η, ἴσθι εἴ μᾶο ἔοσαιῃ]α, ,: 4018 
δοεῖμι νἱπι ΘΟπέσα βοῇ! μαροῖ. - 95 ΝΙΡΏ. αδργέπιοῦ, ἦπ- 
χρδίίογ. Αδ, Ταὰ. ΨΠΠ,,. 18. συνεσχαλη. Ἰαδιὰμ ἐνώπιον υἱῶν 
᾿Ἰσραὴλ, φοογοαῦαξι» ἸγΙλάϊατι ἃ Β]118 Τ6τϑεὶ.. 1ὰα. ΧΙ, 55, συνε- 
σταλησαν. οἱ υἱοὶ ᾿μμῷν ἀπὸ προαῴποι νἱῶν ᾿Ισραὴλ, φοθγοδ. 
δαπειγ Απιπνομῖῖδα ὃ 15υ86]1τ18., δ}γ. 1Υ̓͂, 54, χεὶρ' ἐν, τῷ ἀποδι-͵ 
δοναι συνεσταλμένη, τἸοδᾷῃυβ δᾶ τεδάφη δι σογέγαρέα, 4 Νίδοο. 
ΤΙ, 32. συνεστείλανξο πόλεμον. ἴῖὰ Ἰερλϊτον ἴῃ Οοὐ, 4|65, “8ε4 
τορο θη ἄμπι εβῖ. συνεστήσαντο, Ὀἵ ΤΩ] 1601 ἀρτιὶ βαρ δαῖ, α Ἵδοο,. 
1Π,.6. συνεστάλησαν οἱ ἄνομοι ἀπὸ τοῦ φόβου αὐτῶν᾽,. ἱταρὶϊ. 
τρεῖυ δοτγυπιὶ 7γαπρεδαπὲμγ. Τῖὰ Ῥλϊίο ἰϊδ. φμοα φωῤνές ργοδιε, 

δὲξ ἐᾷν Ὁ. Θο0. λύπη συστέλλεταε,) ἄο]οτο ἡγαησέέμν. Αἀάθ 
“Ῥίοηγδ, Ηαίέο. 44. Ε΄. 110. Ὑ1Π]. οΔΡ. 8:1. Ρ. ἐθρίίῃι Ἀοίςξ., αὶ 
Ῥοδῖ συνεστάλησαν ΒΌΡΡΙΘπἄτπι δδὲ τὴν ψυχὴν 8. κατὰ τὴν ψυ" 
ἣν, αυοᾶ ἀϊφοεῖς δάἀδίτον δ “ογοάέαπο εὖ 6, 10. 1 Νῖδοοσ. 
» 5. συγέστειλεν αὐτοὺς, δμρογαῦαέ 11106. ϑγγιδ ὮἈ. }. μδὲ ἀΐδ 
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͵ 5 ὶ } 

ΣΥΣΤΕΙΙΑ -α ΣΥΣΤΡΕΜΜΑ . «85. 

“ἦρατε τοἀδὶάϊε,, 901}: ΥἹ, 45, 4 δος. ΨΊΙ,. 12. μὴ συστέλλεσθαι 
διὰ τὰς συμφορῶς , ἀπέπεμπε ὭΘη αδέξρογο Ῥτορτθῦ σΔ] αι ἴδε. 
5.Μδος Υ͂, 53. καὶ τῇ ὁράσει καὶ τῷ προσώπῳ συνεσταάλη, δ᾽ νυϊτα 
δὲ αϑρϑοῖα δέπδμέξ, Ὦ. 6. ἑένβοσοπι αφοίαγανεί. Ἠσογοῖ. συνε» 
στάλη. πεφόβηται, ἐδμλίασε.. ἌΣ 

ΣΥ ΣΤΕΜΙ͂Α, δἰαξέο, φρφοοξαϊὲπι πυξέέέτετι, ἘΧῸ. ἤιο. ἃ 
525. ΧΧΙ, 1ά,. πὶ οσαδέγα νοῖδι, 00]]. ν. 16. Εοτίδ886 ἔδίηθα, 
1δ᾽ ἸΙορϑῃᾶυχι. ὁὰπὶ δὰ, (ὑπερ. σύστημα. Μία 8. ἀνάώστεμα οἵ 
ὑπύστεμα.. 

ΣΎ ΣΤΗΖΙ͂Α,. δοπεροείἐθ, οοαρτπεηξαξίο, 1{. οοηστεραίϊο,.. 
οοσέμο, σοπφνακέμδ, ΟἤΈ6Η, πορρίξέέπεαῖο, 1. σοπρναςαἰΐο ἀμ, 
δέαρσημεσι. [ὩΣ ,, δέαρημης. Ἰαγθιη. μί, 52. δὲ Οτδεουϊὴ ρμοῖ 
συστήματα, υἱ “ναδεπι πβεμθὕαρ. "Ὡμη δ δηέα ἰῺ6]]6 ρα τθ᾽ 
Ρυῖο, αέφμο ορογα, .«Βαδεέία μρόεσι οἰπραπέδα. Κιρολογτεδ ἰῃ. 
τοϊϊοξίε ρμιῤμαῖδα. ἑμποὶδ ρίαπαε,. θέ οαγδοίω. -- ΛΡι, οὐδαἑοπέξα. 
«44. 66. ΧΙΙΧ, το. Τοκῖε ΠΡΌ, 00}}. 1, 10..,.ὄ τοὶ διῶ. -- 
Ὠρδὺ ρέσ, τωϑεδεμβοείη ρσὺ πῦρ, οοσίηα. Τῆδοα, τ ϑ58πι. ΧΊΣ, 
20. « ὩΧΌ., δαξέο. ὦ ὅδ. ΧΧΊΗΪ, 14. 460. 6ἀ. Οοπιρὶ, ὅγπιπι, 
8εο, πιδτρ. οοά. Χ, Ἡοΐπο, τ 88αι. ΧΙ, ). -- πηρὸ, οοηδιωΤορηεέα, 
σδη. Ἷ, 10. -“ 5Χ8. δέαέέο, Α4λ. 1 Ῥατν. ΧΙ, 16. -- ΠΟ Ρ ἢ» ἄφμαδ 
ἀμοίμα. Ἐπξοοδ, ΧΧΧΕ, 4, 4 δοο. 11, δ. γενόμενος δὲ ἐν 
συστήματι ὁ Ἀ]ακκαβαῖος, Νέαοοδθαδι διῖθαν αὐ πεῖπα οἰἰραῖυδ. 
2 Μδςο.ΧΥ͂, κ. κατεύχεσθαι τῷ. παντὶ τῶν Ιουδαίων συστήματι, 
Ῥτδοδτῖ ρσὸ υμένοσδα πωῤὈῥειρδέπο Ἰυδαδοναν. ϑίμηϊβοδι δῖ 

φύσεημα βεπίαπι, παίἑοήστα, οἴ ἂο ρσοπέα' “μάαίοα ηποησσ: 
Ὀδυγρδῖπαι Ἰερίτον 5 Νῖδοις, Π1Ὲ) 8. 5 Μδοο. ΝΠ; 3. οοπέωνραο" 
ἐξοπϑηβ., οομαρέγέέοηση, δα ζοποα ἄφῖαῖ,. Αροὰ ῥοϑγὸ. ΨΥ, 
40. σοκριμδ πεξέξέωπι, ν. α. ἰσρέοπσπι, εἰ ραῖβοας, ἀοὲπ πινϑεδύτι 
οοδέμ; ἀουιέηεεσι ἑαΐοης, οὐ 26 χγονεεθ δοοέαμέδειπ, . 

ΟἸΣΥΣΤΡΙ,᾽ ΤΕ ΎΖΙ͂Α, σοπεπιδεο πε έέα οἐ σκροάϊεδο. Ὑὴο, 
εογεξμτσέέο. 4 ΆΦρ. ΧΙΥ͂, 10. δ60.᾽ ὁοἀ.. 4264. ἈΝ ἴαπιθη τϑοῖλιϑ 
ξοτῖδβϑο Ἰορβίζῃσ σύστερει τ Ν 

,. ΣΥΣΤΡΗΜΗΜΑ͂, σοαρπιοηόεης, ρίοδεϑ, σοηνοἐμέξο, 
γερίεξξεαρ, ᾿φοσέμα φδοιϊέδέοϑογπν δὲ οοπέμχέογμπι, ἐμρηιῶ,. 
ἀρ ηι67; τελδέέεπι σοπεροδέέο.. ογάξηα ρῥγοργοέάπέλεεηι, ἔῃ ρνοοδέος 
ποπιη 6 Λορέξέεπι ἐασέφηέέεπν, ορπιαε Ἀοοεξέρ, σοπέὲμγαξέο. 
Ἡ2, ἐάσω, ἃ δι. ΧΧΧ, χΆ. οἱ αὖ, 2 ὅδπ. ΤΥ, 2. δύο ἄνδρες 
ἢγουμενοι δυστρεμμάτων, ἄψο νἱτὸ ρεϊηοίραε ἀρπιέγιπὶ λοοίἐ- 
ἐΐμπει κν ορ. ΧΙ 24, ἦν ἄρχων συστρεμμάτων. οἴδῖ ῥῬτίβοορδ 
ἀρπείτοτ ᾿ἀοδάϊἑῥμπι. Ἡδφογοῖ.. συστρεμμάτων, ϑορύβων, «πλε-- 
νων. Αἀάο «σω. Τλοθα. ἂρ πο. τ ϑαω. ΧΧΧ,, ὃ. υδὶ νἱά, 
Μοπέξαμο. « ὠπλὴη ΗΠ ΒΡ. ἐπ ραπδαϊορία. γοοῦπόδογ. Ἐατ." 
ΥΗΙ, γ. υδὶ σύστρεμμα Ὠοῖας, φιωὲ διεπῦ σὲμοώφπι ϑέϊγρὲϑ. .-- 
Ἵν), δαρέδι. «1). ΑἸργοδ, ἘΧ, 9. αὶ ταῦθα σϑοῖϊαδ ῥτο "σύς 
ὄεριμμα Ἰδρίτητ συνεριμμα, -ἰ Ὑὔν, οοπιδρέγαξο. 5 ὅ8α. ΧΥ͂, 
12. ἐγένδεο σύσερεμμα ἰσχυρὸν, σοπερέγαΐξϊο οοδϊ να]: δὰ 
οὐ. ἤοπι, νέϊῖορα σύνερεμμα. Βανοι. 2 Ἀερ. ΧΙΥ͂, 19. ΧΥ͂, 80. 



“ὅς Φ ἦν ΣΥΣΤΡΙ Φἢ Ξ 

αυνέσε σύσερεμμα ἐπὶ, οοπῥμναϑέοπονὰ ἔδοϊοδας δἄγοιουε. 
μων». ΠΑ͂Σ 48, ἤβγσηβ. σύσερεμμα ( Μ9. νἱιίοδο συσερεμαῦν, 
σεασιαστὼν πλήῆϑος. - ὉΒδἼὩ, πιρέξέμαρν Νυμι. ΧΧΧΊΙΕ, 14, 
σύστρεμμα ανϑρωώπων ἁμαρτωλῶν, δοσέιι5 οπιδι ροοσατογαπι. 

ΣΎΥΣΤΡΕ ΦΩ, σοοπίογφιδο, δοπμσγέο, φοϊϊέρο, οορο, 
ΘΟΉσΥΘΡῸ., οἴ Συστρέφομαν, φοοηδρέτο; σοπΐμγο. “δε, οἷς 
ἐΐρο. Α4. Ῥτον. Ι, ὅ. συσερέφει. - ᾿ΥΥΒΏΣ Ηρ. ἐπόίαο πε. 
ΤΟ ΧΧ δδο. οοἂ, Δονέπιδ. ἂδὸ Τρεοάογοέωπε ἴοτοαι, ΧῚ, ΥἹΣ, 5. 
ἕως πότε συστραφήσεσθε. Τιορόταῦς ρμὲὲ ἈδεΟΒ ἼΔΩ, 8 ὝΝΔ, 
ΘΟΩΦΎΘΡΩΥΘ, 86. -- ἤσαν ἩΝὴρ. οδαπιόμέοθ. ἘεοΒ, , 15. ὡς 
ὄψιος λαμπάδων συστρεφομένων ἀνὰ μέσον τῶν ζώων, ταπαυδαι 
δοροοῖυδ Ἰδπιρδάυαι σοπρνάγέοπέξμπι δ τι τα δα ϊο : δ ἐπι] 116. 

 Θαεοταμῖ Μ᾽, οἱ Ἰοροτυπξ Ὁ ΘΟ ἴα Ρ] γα], δο ρουϊυππο» 
τῶ οὔπι ΠΕ - ὑὐήποσ Ηΐτδρ. ἃ, Ἧι, αἰδέονθ πιεππδέ ας. 
οἷο. ἴοτοιι. ΧΧΙΙ,. 10. συσεῤεφομένη ἐπὲ τοὺς .ἀφοβεῖς ἥξεε, 
σοπνογέειϑ δ6 δὰ ἐτιρῖοι νεπίει, αΐελέωδ ἰταποῖα]ἶε μαδγαΐοα ς 
ἐπϑέαν ἐσγεροσέαξέα ργαερηπαπέϊο. Ἐσοτελδδο. αἀθσααδ ἔπαρο ἀ6- 
δηηῖα 6δ5ἴ αὖ σρπιὲπο πεέδέέμπι αἰ ἠοδαξέπε ἐπιρδέμπς ζασέοηξξειπε., 
Ψιάο δυρτα 8. ν. σύσερεμμα., 80 ἐπῆγα 8. ν. συστροφὴ δ "ΥὟΝ. -- 
Ἔκ, σοπεργίπιο. ὅγνεπι. 165. ΤἸΧ, δ. - "Ὄρ᾽, φοϊέδρο. Ἐυὰ. 
ΧΙ, 5. ε66. Καξ. συνεστράφησαν, ἈδΡτ. ἸὌρδν, οὐἐῥροῖξ διεχρέ. -- 
ἈΔΌ, ἐμγγέα, ἴοα. ΧΧΧΊΠΙ, χὃ. συστρεφομένους 560. «ἰε-. οἱ 
.«4͵ῳ. ϑοἃ οτῖᾶ 6δῖ ἴἰδοὸ νἱζέοδα. ἰδοζῖο δχ συμερεφομένους» πξ 
χαοῖο Ἰερίτιν ἔῃ δα. Οοπερί, --- 922 ΝΙΡΆ, σοδέμο. Οσυ: ΧΙ, 
50. συνεστρέφετο γὰρ τὰ ἔντερα αὐτοῦ. ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, οαπνενίδ- 
δαπέ 866 νἰδορῖα εἰιδ' ὑχορῖοι ξέδῖγϑαι. [9γδαῶο ἔογηνελα χη6- 
τὰρδβοτιῖοα δάμένβοῖυς ἀθ δο, χιδ ὥτβοῦσ ονβα αἰέφεονι »όπεξα 
φοσαφιοναίμ. .- ὮΣΕ ΝΊΡΒ. ἐμαέογι Οδη: ΧΧΧ, 8. συνεσερέφην 
τῇ ἀδελφὴ μου, αοἰδμοθαπίμπε τοὶ πὶ ζωδε σατα βοτοτθσηθα. Οὐ 
δρῖπι ᾿ποξδπῖον, οοπίοχαῦοπε δ6 ἱΒυΐοθω. "- ὙῊΣ ῬΙΒ, ὁ Ἴν, 
“ΦΠΟΥ. Ἐκοοῖ. ΧΙ, 20. ᾿πδίὶ. Ῥεο συσερέφετε 4111: συλλέγετει" 
Μιάθ βυρσα 8. ν. Ἴ24. - ἼΧ, δέρο, Βτογ, ΧΧΧ, 4, τίς συνῶ 
σερέψε ὕδωρ ἐν ἱματίῳ; απὶδ σοορίε:δηυδδ 18 νϑϑῖο ὃ -- ΥὙ3 0, 
σρπρτορό. «ἱ, Ἰκὰ, ΧΙ], 4. συνέστρεψεν, ἐοπρτοραδα. Οοπῦ, 
1 Νίδοο. ΧΙ, 50. 2 Νίαδοο. ΧΙΥ͂, ὅ0..- Ωρ, σοπερέγο. ἃ ϑ8πι. 
ΧΥ͂, 53:1. ἐν. τοῖς συσερεφομένοις μετὰ ᾿ΑΙβεσσαλωὼμ, ἰπῖοε ἴ1106, 
αοἰ οοπερίσαπὲ συ ΑΡδοϊοαιο, ἃ ορ. Χ, 9. συνεσεράφην ἐπὲ 
τὸν. κύριον μαν, εοπορένανὲ δἄνονεμδ ἀοηιΐεκιῃα πβοῦπι. Ὑ146 
οἵ 2 6ρ. ΧΡ, 10. 26.. ΧΧῚ, 21. 9 Άθρ. ΧΥ͂, ζο. συνέστρεψε 
συσερεμμα., οομέμγαέξοηθηι ζεοίέ. Ἅλοοά, ι ϑαα. ΧΧΙΙ, 15. 
πε. ι Ἀδερ. ΧΥΙ,. συνέστρεψεν "ἐφ᾽ ἑαυτὸν (Ἰθ86' αὐτὸν. πὲ 
σεοῖο Βαρϑηξ 1ητι.}) τοὺς παῖϑας -αὐτοῦ, ἀϑὶ νοοῖ γὔὈ 
ποίϊζοποηι ὨλρὨίλισαλι δυδίθοὶδδο νἱάδιν. Αραὰ ΓΧΧ νά. 
Ἰοοοῦ συνέατρεψεν 660. οοἂ, Κα. τοροπϑαάυπ; ὁεὲ συνεστράφη» 
οἴ μαροῖ οἂ, Οοπιρὶ. ὁχ δυοϊοτίταῖα Κμώρ. τοδοϊίανἐξ οοπένα 
Φιιπε. « ἤὩῺ ἨΔ] οἵ ΗϊρΒ. ἽΜΠΊοΝ, 1, 7. συνέστρεψεν, Ἰ5 τον. 568 
“νας ἰθὶ συνεσεράφη ᾿ἸεξῖδΔ9 γλάοτας, ποῖ γϑεῖοσο παλλέπιυδ 
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ὩΣ ες ΣΥΣΦΡΟΦΗΙ νι φΆψ5 
ἐμδγιὲέ ἐπε ἐφ απ, ἐπ ἕτταπι αδα τα ἐξ, ἀπιϑυα εἰρη σαῖτ ψοοὲ 

νά, τεῖρυτε Οιαρέοδίμα [0]. . 5:28. Εποσι, ΧΙ͂Υ͂, 5. δεο. Οοπιρὶ. 

Βεῦτ. 5, - 5, δσαγεηέέα ἐέδέγονμπι, ογδίέαα. ϑγπ,πι. Ῥε, 
ΧΧΧΙΨ, χ2. συνεσεραμμένα. 898 ἰτὰ Ἰορῖς “415εἰἰΐμ6. 1π Μεχω- 
Ρ ἐδ πτιο Ἰαρίτατ ἀνεαστραμμένα. Ἐνονή. ϑολείαλμθ ἴῃ ϑδολδ- 

ἄΐαοπ:. ΤῬΑεοί, Ρ. χ90., ο01]]ῖο δύδΡ. 5595. 9 ἀθ ἐπιρὶϊ- 

᾿εαέέοησ, Ὦ. 6. Ἰιοῖα ῥτανίδδίπιο, 400 Βοο τοῖυ5 αὐδηζαδ᾽ ἐπιν 
»ἰξοσέων οἵ αυδδὶ φοὐπιμέσθοϊέ : ΧΡ οδῖ, δὶς, ΧΧΧΥΠΙΙ, 57. 
συστρέφων ἐν πποοσὶν αὐτοῦ τροχὸν, οοπνογέοπ ροάϊρυ 5.15 τοῖϑιλ, 

᾿ς ΣΥΣΤΡΟΦΗ͂Σ σοηνενγοίο, σοπέογδέο, σοηργοθαξίο, οοπ» 
δρίγαϊίο, ἴἴ. ἐμγδο. ΠΕΣ, δἰοδμδ, ομῆσεδ. [ἶτ Ῥμίραέισ. 

. ὅγηᾷ. 2. ὅδ. ἔἰ, 46. - ὩΡΩ͂Ν μὸῖ μιοϊδιι θεῖν ᾿ξξογατιπι ῥτο. 
ΠΡ. οοφέμδ., δοηργοβαξίο. ϑγπωπ. } ϑδῖα. ΧΙΧ,, 20.. - ἬΧΌ, 
Ἅἅ{ι. Ῥε. ΧΧΧ,, 24, συστροφῆς. Ἡϊΐϊδτου. οοηρτοξαίέοπσ. ἘΠῚ 
δυΐδηλ συσεροφὴ ἰδὶ ἐμγπια., αοἷδα οοἰΐδοέα, οἱγοιπιΐμδα δὲ μρραὲ- 
φιϑ οδδέαϊεπθ. “ἴφιε. ὅγπιπι. Ἔ5. ΕΥΝ, 16. 4φω. Ῥε. ΧΧΧΤΙΙ, 8. 
ἩάΡοτΘ 2 ποϊλοπϑηι οοὐξέρεπαϊὲ οἵ σοπφτοσαπαὲ, ὁχ ἩδΌ. 1, γ5. 
ἸασΌ] πε οΣ δρρᾶγοῖ, - ΠἸῊΧΌ,, νοπαΐέΐο. Ἐδ6ΘΟΒ. ΧΠ]1,41. γιὰ 
8. ἡ. συσερέφω δὰ ""Χ. - ἘΞ Μ5, ομδέοιδο. ἴετϑαι. ΕΥ̓͂, χγ6. 
συσερσφαί. Ὠδοδυκποτυπε νόσοπὶ Βοῦσι πὸρ Δ ἼΧ9, 8608 ἃ ὙΝ» 
ἐΐξσαγο, οοἰϊέσαγε; δι η0δὸ ἴῃ ξαεοϊουλυτ οΟἸ]]Πἱρδηῖυς, δᾷ 
οορϊσκαμδηΐατ. - Ὁ, ἀγοαπεπι, ζανιξίξαγὶς σοηρΥδδδμδ. Ῥδ. 
{{ὺὑΑ71]Ὶ, 2. σκέπασόν με ἀπὸ συστροφῆς πονηρευομένων, Δοΐοι ἀθ 
56 ἃ σοπῃϑρίγαέέοηθ δαῖ οοσέι ἐπ ρτουοχαι. ϑδιεἑάας: συσεροφὴ, 
ἢ ὁμόνοια, καὶ κἡ ἐπὶ κακῷ συμφωνία. Ἰάδαι σοῖθα Ῥδδ]ω. ]. ο. 
διδιΐης διρίυηρις, - 9", τἑέμόμδ. ὅγπιπο. Ῥ6. ΤΧΥ͂ΤΙ, 5... 
μετὰ συστροφῶν. Ἀσβροχὶξ ἀδῦπι γοοΐβ ἐπ 1. δγγ. πρὶ ἃ οἵ 

οδὲ νοἶνέξέ, οοπνοίνεξε, οἰγομπενοῖνξε, ἀοιίνδιδ Δ ὉΨ, δαὰξ 9 
᾿νεΐο οορμαῖο, υοὰ ογδοπι εἰρηΐβοδιῖ, - 59, σοἠργοραίζίο. 
Τυά. ΧΙΨΥ͂, 8. συσεροφὴ μελισσεν, θχανπθη, ἀρὰ. - ὙἸς, ὥσΌ. 

᾿Ἐοϑ. ΤΥ͂, 20. συσεροφὴ πνεύματος, ἑωγόο νϑηῖϊδ. Τϑρδρμηξ 
Σ. Οοβξ, δὲτ. ΧΙ ΠῚ, 2ο. Ηοβ. ΧΠΙῚ, τι. συσεροφὴ ἀδικίας» 
οοηζτοραέΐο πιδλῖεῖλο. Βαλγαεέέμα δὰ Ὦ. 1. δυδρίοδϊαν, νϑεθδ᾽ 
δσυσεροφὴν αδικίος οῖαι δὰ οοιια δϑαυδηβ ροτιϊπιΐδ88 δὲ 
δοσρῖδ ἔυϊεδο: διὰ συστροφὸν αὐτοῦ εἰς ἀδικίαν, ΟΟ δοηδιι: 
ἀερίτυϑδηι τορηυσῃ Οὗ οἷτ6 σον δέοποπι Δ Ἰπρ᾿οζαῖεπι. Εανοξ 
δαΐο ορληΐοτὶ “γαὖϑ. - ὙΦ, οοπαρίγαξδο. ἃ Ἀδρ. ΧΥ͂, 18. κ 
συσεροφὴ αὐτοῦ, ἡ συνεστράφη, οϑπϑορέγαξέΐο εἷυδ., 408 σρῃδρὶ- 
τανΐε, Οομξ, Αοῖ, ΧΙΧ, 40. ; Μίεοο. ΧΙ, 44. ἐπισυσερέψαν 
συστροφὴν, δοπροοαγθο ᾿οοπργοραέξέοήθημ δῷ οοπροπέμπι, τξ 
Ἐωΐϊφαίμδ Θαρτοβεϊῖ, ον : 

ΣΥΣΤΡΟΦΗ͂Ν ΠΟΙΣ' ΟΜ 4]: εοἰξέοησηι, οοπορὲν αδέο-. 
Ὧδπι [αοῖο. 2), οοπδρίγο. Αταδοβ. ΠῚ, τὸ. συστροφὰς ποιξίται 
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“4 Φ τρις “τὴν ΣΥΣΤΡΩΧ Φῆ « 

συνέσ σύσερεμμαι ἐπὶ, σογιδειναδέοπενὰ ἔδοϊεδας δἄψοτουε: 
- ἴὮμδα. ἐξ ΗΥ͂8. βγεπι. σὐσερεμμα ( ΜΙ. νἱτῖοδο σύστρεμα), 
σεασιαστὼν πλήϑος. - ὈΒΔ;. πιρεξέμαάο. Νυπι. ἈΧΧΊΕ, 14, 
σύασεκρεμμα ανϑρώπων ἁμαρτωλῶν, δοφέιςξϑ' οπιάπαδι ροοσαῦογαπηι, 

ΣΥΣΤΡΕ ΦΩ, σοοπέογφωδο,. σοποσγο, σοϊϊέρο, σορο, 
ΘΟΏΡΥΟΡΟ, οἱ Συστρέφομαν, Φοπδρέτο, σοπέμγο. “Ὅλ, οοἷο 
ἔξρο. «41. Ῥτου. ὟΙ, ὅ. συστρέφει. - "ὙΥΒΩΣ ΗΠ ΒΡ. ἐπισιαο πιθ. 
ΤΟΧΧ 860. οοἄ, Λίογέπιδ, δὸ Τῤεοαογοδωπι ἴοτομι, ΧῚ, ΝῊ, 5. 
ἕως πότε συστραφήσεσθε. Τιορόταῦς μὲν Ἀδεοῖ ὙΠ ΣΏ, 8 δι, 
οηβΥορανθ, 86, - Ὥσῖν, ἩΒΡ.. οδασπόμέθ, ἘΔεοὮ, 1, 18. ὡς 
ὄψις λαμπαδων συστρεφομένων ἀνὰ μέσον τῶν ξώων, ταπαυδαι 
δερεοοῖῃβ Ἰαπιραάμπαι σοπνάγ ἐοπέξεπι 86 ἅτι παδαϊο : Δ ὖχ1ι4} 1πΠ|. 

, Θανεοταμῖ Μὴ, οἱ Ἰοροταῃξ Ὁ ΘΟ ἐπ Ρ] αγδ]ΐ, ὧοὸ ροηίθηπο- 
ταὶ οὔπε 3 Βὺ, - ὑὐἠποσ ΗξεΒρ. ἃ. τι, «ἰοίονθ τεςπεθέ αὔῆο. 
οἵο. ἴοτεαι. ΧΧΙΤῚ,. 19. συσεῤεφομένη ἐπὲ τοὺς. φοβεῖ ἥξειν 
οοπρεογέσηϑ δ6 δὰ ἐπιρῖοῦ νεπίει,. 9αέβέωδ ἰταπδῖαϊξε Ὠοδθχαΐοᾶ: 
ἑἐπϑέαγ ἐφπροδέαξίς ργασρπαπέξε. Ἐσοτεμδδ6. ἀθσαθδ ἔπσδρο ἀ6- 
δηπιῖα δεῖ ἂὺὸ ρπιῦηδ πεξίζέμπι αὶ ἐοδαξεπε ἐπιρδέμπς Γασεοπεέεπι.. 
ψιᾶο δυρτα 8. ν. συύσερεμμαι, 80 ἐπῆγα 8. ν, συστροφὴ δὰ “Ἷν. - 
1, σοπεργέπιο. ὅδγπεπτι. 165. ΤΟΙΧ, δ. - 'Ὄρ᾽, οοἰῶρο. Ἐυᾶ. 
ΧΙ, 5. 660. Καἐ. συνεσεοάφησαν, δδτ. Δ δ, οὐ ῥδοξὲ δεπέν Ὁ 
Ἀ)Ὸ, ἐμγγὲδ, ἴεα. ΧΧΧΊΙΠ, χὃ. συστρεφομένους δ6ο. “«416ς. οἱ 
.«4ἰ«. 864ἃ οτῖα δδὲ ἤδοὸ νιοϑα. ἰδοκὶο δχ συμτρεφομένους, υἵ 
χοοῖο Ἰορίταυς ἔῃ δα. Οοπερί," --- 522 ΝΙΡΕ, 'σσδέμο,. Οφω; ΧΙ ΠῚ, 
50. συνεσερέφεϊο γὰρ τὰ ἔντερα αὐτοῦ. ἀπὲ τῷ ἀδελῳῷ., οοπνενίθ. 
δαπέ 89 νἰβορεδ εἰιμδ. ὑχορῖθι ξβάῖγθιι. ἴΠέγαάηθ ἔογηναὶα πι6- 
τὰρβοτιίοα δϑμέβοιυσ. ἀς 69, ψιεὲ ὥπβοῦσ σγβα αἐέεοχι πέπιξ 
οασωμονοέμ.... ΛΕ ΝΊΡΏ, ἐψσέονι. Οδη; ΧΧΧ, 8. συνεσεράφην 
τῇ ἀδελφὴ μου, αοἰἐμοθαπείμπε τοῖ αὶ μέ συ τα δοτοτο τηθα. Οὐ 
εὐλπι Ἰποϊαπῖαν, οοπίοταηῦοπε δ6 ἱδυΐοθαι. -- ὙῊΣ ῬΙΒ. ὁ ἼΣ, 
“ΠΟΥ, Ἐοοι, ΧΗ, 40. ὕ᾿ὉὉ1. Ῥεο συσερέφετε 4}1} συλλέγετε» 
Ὑιάο δυρτὰ 8. ν. ΔΜ. -- Ἴπ,), ἐΐσο. Βτογ, ΧΧΧ, 4, τὶς συνῶ 
σερεψε ὕδωρ ἐν ἱματίῳ ; ατιῖδ σοορίξ:8η 085 ἴῃ νοδβῖο καὶ - Ὑ31ν 
ορπρστορό. «Αἰ, Ἰκὰ. ΧΙ, 4. συνέσερεψεν., δοπρτοφαδαθ,. Οοπῖ, 
1 Νίδοο. ΧΙ, δο. ἃ Νίαοο. ΧΙΥ͂, 3ὅ0..- ΩΡ, σοπερένο. ἃ 88:ι. 
ΧΥ, 53:. ἐν. τοῖς συσερεφομένοις μετὰ ᾿“βεσσαλὼμ, ἰπῖοε 1108, 
401- φοπορίταπέ σὰ ΑΡδοϊσπιο, ἃ όρ. Χ, 9. συνεστεραφὴν ἐπὶ 
τὸν κύῤιον μαν, εοπορέγανδ αὔνοτειδ ἀσηνϊιι βου. 166 
οἵ ἃ ορ. ΧΥ͂, 10. 26. ΧΧΙ, 21. 5 Άορ. ΧΥ͂, 30. συνέστρεψϑ 
σύστρεμμα, οομέωγαέξδοηθπι ζεοίέ. Ἵλδοά,. κα ϑαα. ΧΧΙΙ, 18. 
ἄπο. ι Ἀθρ. ΧΥ͂Ι, ο. συνέστρεψεν ἐφ᾽ ἑαυτὸν (1686' αὐτὸν, υξ 
σοοῖα Βαρθος ΓΧΧ Τοῖς.) τοὺς παῖδας - αὐτοῦ, υδὲ νοοΐ ὙὔΡ 
ποιΐοποπι ΒΙρΒἰἸίσαπι δυδίθοϊδδο νἱάσδευς. Αραὰ ΓΧΧ 1014. 
1οοο συνέατρεψεν 660. οοἂ, Κ'αξ. τοροπϑαάυπι 688 συνεστράφη» 
οἴ μβαροὶ δα, Οοπιρὶ. δχ δυαοϊοτιταῖα Ἐμίρ. τοδοϊίαντε οοπέρα 
Φιιπι. « 550) δὶ οἱ ΗΐρΈ. ΜΊοΝ, 1, 7. συνέσερεψεν, Ἰ5πη5. 864 
““ν»αὖς 1θὶ συνεσεράφη ᾿ερίδ89 νλὰθίας, χἱδὶ γοεῖοσο πιλλέπιυδ 



᾿ δ ΣΥΣΦΡΟΦΗΙ ΠΣ 
ἐμδγει ἐπι ἐν» τε , δ ἔσεγατ αδαίαὲέ, ἀπιθυα εἰροϊσαῖαι ψοοΣ 

ὐδνά, τεῖρυϊς Οαδέοίδμα [0]. .5.28. Εποσμ. ΧΙΨ, 5. δεο. Οοπιρὶ. 

Βεῦτ. νυ, - 5, δαγεμέέα έδέγογμνι, ογδίέαε. ϑγπῃπι. Ῥε, 
ΧΧΧΙΨ, χ2. συνεσεραμμένα. 86 ἰξὰ Ἰορὶς “1βεἰλλι6. {τὶ ΔΙοχω- 
Ρέδα Ὥπτιο Ἰορίτας ἀνεατραμμένας. Ἐνεγά. ϑολείαξωθ ἴὰ δολε- 

ἀΐαςπι. ῬΆλιϊοί, Ρ. χ60., οο]]ῖο δυδβ. ὁι΄5Ξ95. ν9ν ἄθ ἐπερϊὶ- 

ἐἑαέέοπδ, Ἀ. 6. Ἰποῖα ῥτανίδοίπιο, 4υὸ Βοπιο ἰοΐα8 αυδηξιυδ᾽ ἐπι. 
Ῥἐοσέων εἴ αὐδϑὶ οὐπιμέδροϊέ, οχρίλοαϊι. ϑ8ιτ, ΧΧΧΥΤΙΙ, ὅ7. 
συστρέφων ἐν ποσὶν αὐτοῦ τροχὸν, οοπισογέοπϑ ραὰῖθυ δι ΐ8 τοῖϑαι. 

᾿ς ΣΥΣΤΡΟΦΗΝ, οοηνενδῖο, οοπέογδέο, οοηρτοθαξίο, οοπ. 
ερίγα!ίο, 11. ἐμγῦο. ΠΆΛΕ, φίοδω, ομγιδειδ. ἴτὰ Ἐπιἐψ αέμδ. 

. ϑγπωμ. 2 8ϑϊ. ἢ}, 26. - ὉΡῸΣ) μδῖ τιοϊδιμθοῖπ ᾿ἐξογδτυπι ῥτο. 
ΠΡ, οοδέμδ, δοηργοβαέίο. ϑγπιπι. . θαι. ΧΙΧ,, 20. - ὙΔΏΌ. 
Ἅ4ι. Ῥε. ΧΧΧ, 24. συστροφῆς. Πϊδτου. οοησγοραΐξέοπσ. ἘΠῚ 
δυΐδαλ συσεροφὴ ὶρῖ ἐμγπιᾶ,, αοὶδ5 οοἰϊθοέα, οἐγοιπιΐμδα δὲ τα ἐ- 
φιθ οὔδίαεπα. “4. ὅγπιπι. Ῥε. ΟἹ, ι6. “44. Ῥε. ΧΧΧΊΙ], 5. 
Ἠάθοτο 3 ποϊλοσιϑηι οοὐξέσοπαϊ οἵ σοπρτοσαπαὲ, ὁχ Ἠαῦ.1, 15. 
Ἰασ]οπῖες δρρᾶτγοῖ, - ΧΟ, νοπαΐέο. ἘπθοΒ. ΧΠ],41. γ᾽ὰᾳ 
8.0. συσερέφω δὰ ὙΧ. -- ΕΞ 55, ομδέοιοο. ἴοτοαι. ᾿Υ͂, χγ6. 
αυσεροφαί. ϑεδυποτυπε νόσδηὶ Βοῦτι ΠΟ ἃ ἼΧ., δ ἃ Ἴτν 
ἐξρονο, οοἰδέραγα; Ὠᾶτα α086 ἴῃ ξαεοϊουλυη, οΟἸ]ρδηΐυσ, δᾷ 
οορτοτηυδηίοτς, - Ὁ, ἀγοαπεπι, ζαρνεξέξαγίς σοπργέδαμδ. Ῥδ. 
{ΧΊΤῚ, 2. σκέπασόν μὲ ἀπὸ συστροφῆς πονηρενομένων, ἀοξοιἀθ 
56 ἃ οοπϑρίγαέξίοηθ δαὶ οοϑέϊ ἐπ ρτοθοξαι. ϑιέάαο: συστροφὴ, 
ἢ ὁμόνοια, καὶ ἡ ἐπὶ κακῷ συμφωνία. Ἰάδηι νόθα Ῥδα]αι. ]. ο. 
βἰδιΐηα δυθίυπρις, -- 9», νἑδμόμδ. ὅὄγπιπι. Ῥα. ΤΟΧΥΤΪΙ, 51.᾽ 
μεκὰ συστροφῶν. Ἀεδροχῖξ ἀδῦσπι νοοίς ἰπ 1. ὅγγ. αϑὶ ἃ οἷ 

οεὲ νοἰνέέ, οοπνοϊνϊέ, οἱγοιπενοῖνδέ, ἀοτίνδηθ Ὁ Ὁ, δὲ 8110 
Ἰιαΐο οορῃαῖο, υοὰ ογδεπι δἰρηΐϊβοαῖ. - 3), οοἠρτοραίίο. 
Ιυά. ΧΙΥ, 8. συσεροφὴ μελισσῶν, θκαπιθη ἀρυων. - ὙΥΝς, ἔφο. 
᾿οϑ. ΤΨ, 20. συσεροφὴ πνεύματος, ἑμγὸο νϑιῖΣ. 1 ϑρογαηξ 
ἦν Οὐ84. δέν. ΧΙΠῚ, 20. Ηος. ΧΙΠΙ, τι. συσεροφὴ ἀδικίας» 
δοηχταρ αἰΐο ταλϊλεῖδθ. Βαλγαεῖμδ δὰ Ὦ,1. δβυδρίοδϊαν, νϑὲθδ' 
συστροφὴν ἀδικίας οἹἷπν δὰ σοπιανᾶ δϑηπθης ροτιμυΐθδα δὲ 
βοσΐρια ἔωϊεθοὶ διῶ συσεροφὸν αὐτοῦ εἰς ἀδικίαν, ὮσΟ δεηδ: 
ἀεδίσυϑηι στοροθηι οὗ οἷτι5 σοπυογδέοποπι δὰ ᾿πιρ δῖαῖοπι. Εανθὲε 
δυῖο ορληΐοιὶ “γαδϑ. - ὙΦ,» σοπδρίγαξξο. ἃ Ἄφδξ. ΧΥ͂, κὅ. κεἱ 
συσεροφὴ αὐτοῦ., ἡ συνεστράφη, σοπδρίγαέΐο εἷυα, 408 ορπδρὶ-. 
ταυῖς, Οοηΐξ, Αος. ΧΙΧ, 40. ; Μίδου. ΧΙΨΥ͂, 44, ἐπισυσερέψαι 
συστροφὴν, δοπροσαγθ ΄οοπργοραίξέοηεην δὰ οοπνεπέμπι, τξ 
Ἐωϊραέωδ Θαρτεϑεϊῖ, ἮΝ 

ΣΥΣΤΡΟΦΗ͂ΙΝ ΠΟΙ ΟΜ 4): εοἰξέοησηι, οοπορὲγ αδέο-. 
Ὧ6πι [αοΐο. γα )., οοπϑρίγο. Ατλοβ. ὙΠ, ιο. συσεροφάς ποιξίται 

6 ΗΝ ᾿ ' 
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ἀκατὰ σοῦ ᾿“Μμὼς, οοὐέέονιαδ, δοπϑορίγαξίοπεε Κζαοὶέ δᾶἄνοτβυ ἴθ 
Απιοϑ. Οορέ. Αοι. ΧΧΙΙ, 14. Ιάς Ζοτίοοη Ν, 7. ς. Ὁ. τ: 

ΣΥΣΦΙΓΓΩ, Οογιδέγὲπρο, σοπσέτ ἐπι σὁηαἷο σΟρῸ δὲ οο᾽ 

ἐγαΐῦο. 2, ἀοσοίηρο. ἔ,ον. ΤΉ, ὃ. - ὨΥΣυο, θοοίϊαεϊζο. 
φω. ϑγπιπε, ΤἈδοά. Ἐκοὰ. ΧΧΧΙ͂Χ, 6. συνεσφιγμένους. - ὟΞΌ, 
οοοίμαῖο. θαι, ΧΥ, ». συσᾳ ίγγέιν τὴν χεῖρα) ππαρώπε ϑιεδέγας 
λδγ6, Ὦ. 6. ἄμε λπια αδησρβαγδ. -- Ὀ5γχ αὐδέρο. Ἐχοά. ΧΧΧΙ͂Χ, 

20. ἤης. Ἐχοά. ΧΧΥΤΙΙ, 28. συσᾳφίγξουσει Αταῦ. Ἄδενο, 

ἑηῆρενο, αϑέρενο ποιϊαῖ, - 50 ΡΙΒ. ἀοσέηρο. εὶς ΧΥΠΙ͂, 46. 
ΣΥΣΦΙΓΚΤΉΣ}, «εοέῖδ οοηδένόηφοη οογρμδ, χαοὰ ἡτεῖς 

ἴπτ ΕῸ ΠΕΤΣῚ εν ΤΌ Ρ'ατ, ἔοσπι. τρϑόθ8 οσδέϊαέαο. Αἵ. 
Ῥεδ]αν. ΧΡ, 

' ΣΥΣΦΙΠ᾿Κ "ὦ Δ, τρροῦγεεδ. ὈΡΧΆΩΌ ὙἸΝ: ξδοῦω “Ῥεφὲεα 
οοεἰαέαε. {π6. οὲ 1 ΧΧ ε6ο. Οοπιρῖ. Ἐχοά, ΧΧΥΠΙΙ, 46. ἐπὲ 
τῶν δύο συσφιγκτῶν, ϑαρον ἄποδ ὠπσίποϑ. ( Ἱ ἀ6, δπ μοῦ γοοδ- 
Ῥδ]απὶ ἀοϊοπήϊπιπν, οἱ Εἰποά, }.1, συσφιγκτήρων Ἰοσο συσφιγκτῶν 
ξορθηδοτι 8112 Κ' ) 

ΣΥΣΦΙΓΚΤΟἧΣ, οοπούκίολιια, ὙΞΟΣ, ἐπέεγἐδακεξο . γυ]ροὸ 
οὐδεϊαείο. Αἴχιε. ϑγπιη. Ἑπκοὰ. ΧΧΥΝΤΕΗΣ Ἢ συσφιγκτόν. 

ΣΥ ΣΩΤΓΜΑ͂, εοπεοέτγῥοέϊο.- ὈΘ ΡΡατ. οσέεπαε. ϑ'γπεπε. 
ἙἘχοὰ. ΧΧΥΤΙ͂Ι, ᾿ά. υδὲ Ρτο σύσᾳιγμα οοὔὗ, Οοΐσί, Ἰυᾶῖοο 
οπεζατιοονιέο τϑοῖῖοϑ συσφεγκτὰ ὀχ Ροῖ. 

᾿ς ΣΥΊ ΣΦΙΓΙ͂ΙΣ, οοημδέγίοεξο, οοαόξξο, δισοέπσωΐμπε, πθαἴμσ, 
γ39 ΡΙΒ. οδοἑϊαέιπι ορδ ζαοίσ, “ἴφιι. ̓ δγπιπι. 1 εοά. Ἐπκοᾶ. 
ΧΧΎΥ͂Τ͵ΤΙΙ, 30. αἱ συσφίγξεις. ϑοἃ δολαν[ἐπδονσίμδ ποὺ ἀσυδέϊαξ, 
Ἰεροιδοπι. 6656: καὶ συσφέγξεις, πἰἴ ἐυεστπος εἷε ξατυταπς 
γετθὶ συσᾳίγγω, οὐπδίγέτισο. 

ΣΥΣΦΡΑΓΙ Ζ9).., οδείρπο, τῆκθ ας ῬΙΌΣ, ὕροπι. νοϑέδϑ 
οοοἰαέας. 7πὸ. Ἑπκοὰ, ΧΧΥΤΙΠ,. 1.1. δεά Ἰοοο συνεσφραγεσμέἕς 
ψοὺς 568 ΒΌΟΙΟΥΙ ΑΘ τοροποπάθηι εδὲ συνεσφιγμένους, ηυἃ 
σοςα δἷΐοδ γπησ. 7πὲ. ἰδ δ6ῖ, 4υἱ δίῃ ἀΏΡ1ο εδὲ Ζλδοσούέονν, 
οἴ ὁ ῥγοχίιθ δοαυδηῖθο Ὠοῖδ ΠΕΚΆΡΊΒΕΙ ὝΓΕΕ Κρ. εἰν» 
εἰπιάαίοφ. 

ΣΥΧΝΖΩ͂Ν, χοβι παρ δδαδῶν: Ἠ3Ό, ροτγρίοαϊεασ. ἄχυ. 
Θεα. ΧΧΗΙ, ι5. πϑδὲ Ἰοοο συχνεώνω τορϑηθαάται θεὲ ἐν συχνεῶν!, 
οἴ αυσαυο μβαθδὲ Οοά. (οέοίδη. 

ΣΥΧΝΟΙ͂Σ, θἰσηδμδ, περέίι5. ἨΣΌ ν ρογρίσαιαι σρνείμς 
“ἴφι. Οεπ. ΧΧΙΗ͂, 15. ἐν συχνῷ. Οοπξ, Ῥνωσέμηι ἴπ ἔγαρτη, 
Κεε. 7με. Οναεο. Ρ. 54. 2 Νίδοσο. Υ, 0. συχνοὺς τῆς πατρίδος 
ἀποξενώσας » πιρέέξοϑ Ῥϑῖτὶδ δαρβ!!οπιϑ. Ἡεογοῆ. συχνὰ, πὺὑκνα» 
συνεχῆ, πολλά. Οοπῖεν διῥάαπι πὰ συχνόν. 

ΣΦ.ΓΉΣ, πναοίαϑέο, Ἰαπΐδηα, ϑοσίσὶο, οαδασα,, ἐμσπΐωθ 
5. ἑμρυωΐιεπι 66ο. Οἶοδδ. ϑιορῆ. 55, οοσίθέο. δᾷγπιπι. ἴσα. 
ΧΧΧ, ,5. - ΜᾺ ἱπῆ:. οσοξεΐονο. Ἰέγοι. ΧΥ͂͵ 5, - 2, σοσὲς ᾿ 
οἷο. Ἰοτεια. ΧΙῚ, ὅ. ὄγνεσον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς, Ρυτίδοα 
2}1086 ἐπ ἀΐξοαι πιαοέαέξοηΐδ, Υἱάο. οὲ Ζεοβ, ΧΙ, ά. 7. οἱ οο0ῃ8. 

Ά 
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Ἷωο. Ὑ, 5. οἱ δὰ ᾿, 1, Τούδωπι Ρ. γῦ. - 51. φἰαάδεσ. Τοῦ. 
ἼΧΧΥΙ͂Ι, 14. - πὴ. ἰμῆη. 4], πιαοέαγο. ἴοτοι. ΧΧΥ͂, 54, 
ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέρως ὑκῶν εἰς. σφαγὴν. ἱπιρ)6 1} δαηὶ ἀϊθα 
ναβῖεὶ δά υπασέαέξοπο. 18. 1,1, 40. - πϑῷ. Ῥτον. ΚΠ, δι. 
1.6. ΧΧΧΙ͂Υ, 2. 6. 1.111, 7. δὲ 41}. - πη38. Β68. ΧΩ, 24. 
Ιεθ. ΧΙ, 5. - 129 σχιέέμδι ἸοῦΌ. ΧΙ, 20. -- ἬΣ, ΦΦΉΟΥ͂, 
100. Χ, 16. - Ὁ. οοοΐδῖο. ᾿ΑΒά. ν. Ὁ. - ΠΧ. ὄγαππι. Ῥε. 
ΧΙ, τά. Τιερὶξ ΠΧ2.. 2 Νίδοοσ. Ὗ, 6. ἐποιεῖτο σφαγὰς. τῶν πο», 
λιτῶνγ οαφαάεθ ξαοϊοδαξς οἰνίυπι. ὙιΙ46 εἴ ν. χὅ,. οἱ 2 ΝΜίαοο. 

16, ἘΝ Ἴμετῦ 
ἘΣΦΑΖ),4' ΖΩ, νἐοέξπεαο ἑωρσιῖο,, «ἐσέξπιδο τεαοέαεξα δαογὲς 

3... 4 Μίδοο. ΧΙΠ, 1.2. υδὲ δϑγιο οδὲ ἀ6 196800. 10. ΧΥ͂Ι, “0. 
ΣΦΑΊΤΊΟΝ, νυἱοξέσια, ταδαΐδε. ἸΏΝ, ΤΡΜΩΡΟ. ἘπΘοὮ, ΄ 

ΧΧΙ, 16. Μίάδητον Ἰ6ρῖ886 ὨΠ3Ὁὴ» 8 Π2Ὁ), πιαοέαγα ( ὶἀ9 
δὰ ἢ. 1. Οαρροὶὲ ποίξ. ογλέξ, Ὁ. 551.), αυξ δαουιπάπηι 7γολεε- 
πΐμπε ὉΓ;ΏΤ. - Π5Ὶν δαογήβοίιω, Αἴηος. Ὗ, 25. μὴ σφάγια καὶ 
ϑυσίας προσηνέγκατέ μοὶ πιαῶὶ νἐφεϊηαε θὲ καοτὶ βοὶα οδει δι} 6. 
τἰδὶ ἢ - π39. Ἑσθοι, ΧΧΤ, 16. ῥομφαία ἐσπασμένη εἷς σα" 
για, διἰαδέυε οἴνγίοϊυα δὰ οἠσίεα. Ὑ1άς οἱ ν. 10. - “532. Ψοέμ):- 
ἑαγία οδίαίέο. Ἰ,ον. ΧΧΙΠ, χ5. σφάγια ποιήσεις αὐτὰ σεαυτῇ, 
νἱοέέπεας ἔαοῖθδ 1115 τι] ἱρ21, Πεοεγοῖ. σῳφαγιον, πρόβατον, θῦμα». 

ΣΦ.41΄ΖΩ. Νιδα ἰμἔτα σφάττωο.Ό. ΝΠ 
ΣΦΙ ΡΩΤΗῚΡ, «ρλαογμΐα αγεϊβοίοδα, Ὦ. δ. ογπαπεθηξμῖε 

“»λασγέοσειπι 6; ἰαρὲαδ., ἐρηο,, πιεέφλίο (οἷ ἴῃ ὁα πα οἸδΌτο ϑδοστο,. 
δὺῖ ηποά οαρ[ὶρυθ οοΟἰυπηπάσυτο ἐπιροηΐ δολοὶ ), ἐξ. ἐογπθ 
εοαἰαδαπιεήμξ, οογγρέα. ὙΌη5, πιαϊοργαπαξωπὶ. ἙἘἙποᾶ. ΧΧΥ͂, 

5:1. (υδὲ σρλαφγμέαπι οαπαοίαδνὲ ἀριδι.) 358. ΧΧΧΎΥ͂ΤΙ, δ. ,4. 
425. (ἰοδβ. ἴῃ Οεέαέ: σφαιρωτῆρες.» σφαίραις ὅμοιαι. - πῶ» 
οογγὲὶρσία. Οοη. ΧΙ, “5. ἴχαπῆα Οοά, “6.5. ἕως σφαερωτῆροξ, 
τοῦ ὑποδήματος, ὑδῆυθ δὰ σογγίρέαηι οδ]οδδτλθηῖ!. Οἰἶοδ. ἐπ 
Οοέαέ. σφαιρωτῆρος, ἱμάντος τοῦ ὑποδήματος. Ἡδεγοῖ. σφαια 
θωτὴρ» ζηνίχεον σανδαλίοῃ, σαύτος. κόμμα λώρον. «ΦῬαίΐπιθ- 
τίωα ἰδὶ τὸ ζηνέμον Ἰεροπάτπι οοηδοὲ ζωνέχιοψν. «Βίαίξια 
τιαντι]ὲ ζενέχιον. 1.65. Ογν ἐξ 5, Βνεπι, σφαιρωτὴρν σανδαλίου, “᾿ 
ᾧκίχιον, κόμμα λωρίου. ϑμέάαδ; σφαιρωτὴρ., σανδαλίου ζινέχειον,, 
οἷον τὸ λωρίον τοῦ ὑποδήματας. ἌὈΪ]ρο τοὶ δοτϊδίτας ζυγέκεον ΡῬ6 5 
«. 884 τεροπεπάιυιμι 6846 ζενέχιον Ραῖεῖ 6χ δοάθθαι διράα; 
δἰφυλάδαι αἰΐββ ἱτὰ: Ζινίχεον, τὸ λωρίον τοῦ ὑποδήματος. Αἃ 
Ρτίοτθα; ϑυέάαθ Ἰδοιαι Αἰ ὔϑέογμα ποῖαι, νοσοδιὰ σφαιρθωτὴρ 
δἰιᾳυοιῖος οοουτχοο δριὰ ΓΧΧ, κε 4110 βἰβηϊδοδία Ἂς 
ποίῖδεο Σ]]πὶ ἀθθι 686 δά δυπὶ Οδηθδδοα Ἰορυει οὐδέ ΔῊ 1“. 

, ὠδάνοχλϊε 806 αμῖπι. αα ϑογέρεί. ΟΟ, ν». ιδ8. Οδοίοτυπι δὰ 
᾿δοπάςπι ϑμέάμε Ἰοολ Κὐδέεκωες αἴξορε διΐδηι γότῦα 7ο΄. Ολργο 
δοορέοσγπξ Ογαΐ. ἐπ ΧΙ Αϊαγέγνθδε ἰπὰο τορερῖα λοέΐο, Οοάς 
ΟΟΙΧΧΙΨ. ρΡ. 1δὅ21. Ἐπ 1116: Σφαιρωτὴρ. τὸ παρὰ πολλοῖς 
λεγόμενον λῳρέον.. «Σφαιρωτὴρ δὲ λέγεται. δῥὰλ τὸ πολλάκις κυ- 
κλοειδὲς ἀπεργαζεσϑαι τὸ δέρμα τὸν τεχνέτην, καὶ οὕτω τέμνειν. 

ν 
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'χιενὲς δὲ φασι τὴν κλῆσιν λαβεῖν ἀπὸ τοῦ΄. τὰ σφυρὰ. τηρεῖν: 
ἸἈλοοιΐυς δγηαφιδ οἷ6 εαἰσ. δεν. Ὁ. τθ64. γοσεπι Ββάπο ἀοιϊναξ. 
ἃ σφαιρύω, ἑπνοΐνο, ἐπ οτδδπι οοπρίοδο, χαοὰ οοττίρδε δρυᾶ 
γοῖοτοῦ νατία ταῖΐοθο οἰτοινο] υἶδ6 ροάϊθυδ ἔαοεϊηξ, 

ΣΦΑΚΧΕΜΖ4;ἜΖΩ, ἐπβαπιπιαέέονιθ δε ἑαῦδ οοπδιώπο, ἴϊ 
ἐηπαπιπιαέίοπο ραίρέίο, ρσαηρτασηα ἑπβοῖο, πιογεϊῆοο, ἃ σφώ 
ἀέλος, βαπρτάσπα,. «(γί δέος. λϊδέ. απὲπι. ΠῚ, 5. Σφρακελίξζομαι, 
ἤαδονγο΄ δο πιογδο, μὲ σφὰᾶκελος αἱοέέμγ. Οοπῆ,. Ζοεεὶδο, 
Οεοου. Ἡΐρροον. Ρ. θοῦ. δοαᾳι, "ἢ5 ΡΊἢ. οοπδιῦπο. Του ΧΧΥ͂Ι, 
χ6. τὸν ἔκεερον σφακελίζοντα τοὺς ὀφϑαλμυὺς ὑμῶν, ἰοῖΐοτυπι 
ἐπ απὶπιαδίοπα 566 ἐαδὲ οοπδιπιομέδηι ΟΟυ]08 νεβῖσοβ. Ὑὲάε δὰ 
.,.). Ῥνμδέμτπ. - 5, γότρα]6, αοήοΐθης. αι. ΧΧΥ͂ΠΙ, 52. 
οἱ ὀφϑαλμοί σου ὄψονται σφακελίζοντες, ΟοοΌ1: ταὶ νἱἀδραπε ἐπ- 
,“"Παπιπιαέϊοηθ ραϊρέέαπέθδ. Οἰοοδ, ἐπ Οοέαέ. -Σφακελίζοντερ, 
ὑποερέμοντες. ϑυΐξαάαδ: σφακελίζοντες, δεασπώντες « πηϑδώντεξ, 
ὑποτρέμοντες. τὸ σφακελίζεεν φλεγμαίνξιν ἐστὶ, καὶ διὰ τοῦτο 
σπᾶσϑαι. Ἀῤαεῖνος. ἴσα. Ογνεξε 248. βνοπι. σφακελίζοντωι, 
διασπώνται, πηδώῶσι. ; 

ΣΦΑΜΔΕΡΟῚΣ, ἃς ρόγδοπα, φιὶὲ ἐξέμδαξ σέφμε ναοϊἶαἐ: 
ἄς γε, ἰαδέϊα, ἐώδγέειια, ἑποέαδιεξέφ, βαλέσα,, ρονγτιέοέοδιιϑ, 
Ῥενἐσιοσθμδ. 2, ναοἱδίο. Ῥτον. Υ͂, 6, σφαλεραὶ δὲ αἱ τροχιαὶ 
αὐεῆς., ἐμδγίοαα ἀαῖοαι ΟΥϊῖ86 οἴι8. δογοΐ. σφαλερὸν, ἐπι 
σφαλὲς, ἐπεκίνδυνον. π᾿ ; 

ΣΦΑ' 4,22, [αοίο, μὲ φιΐδ εἰειεδδέ α΄ αδαέεν, Ἀΐῃο σνεγέο, 
διερρίαπέο, γοδέογπο, (Ποπι. 1], ῳ', στρ. ΤΆδοον. ΧΧΤΙΝ, 110.) 
ἴο, Ἰαδον, οἰ σφαλλομαιν Φ7Υ̓ΤΟ, αὖεῦγο, ἐξέεδο, ἑαδον, ρΡέοῦο. 
5 ΗἸΡΒ. ἃ “")Ὦ, πιμέογ ορπιπιμέο. Αἴφμ. Ὑλεοά. Ῥε6. ΧΙΥ͂, ά: 
σφάλη. Κμίρ. ποη; ἀδοὶρίέ. - ἤδη Ηϊρῃ. ἀδέζοίο. Τοῦ. ΧΥΗ͂Ι, 
γ. Κρ. ρναεοίρέέαδὲξ δεπι, 50. ἐπ ρογηέοίθπει, -- ΤΙ, ἀσοΐπρο. 
2 8ϑ8η, ΧΧΙ͂Ι, 46. σφαλοῦσιν ἐκ τῶν συγνλεισμῶν ἀὐτῶν, ἐξέιν» 
δαῦειπέ Θ᾽ οἸαπιδιχὶβ 8018. Ἰυοροταῃε 32"), δσαρανεϑοοηέ, 6 1000 
ῬΆΓΔ116110 ῬδδΙπι. ΧΥ͂ΠΠ, 46. Οοπῆοτ φυοᾳῦο Ζιοωογε Μ]έδοοί, 
ϑαον. 110. .Ἱ]. σα. 17. Ῥ- γά7. - κοπ. ὅδγπιμα ἙἘχοᾶ, Χ, 16. 
ἐσφάλην ν᾿ “τγανὲ, δοὰ ροοσανὶ. « ᾿γω5. δγπιπι. ΤοΒ. ΙΡ΄, ἡ: 
Κι. ναοίδαπέσο, -- ὈΊΌ, ναοϊϊίο. ὍὭεαις. ΧΧΧΙ͂Ι, 55. “{ι 
Ῥε. ΟΠ, 6. ἐσφάλησαν, οἱ Ρε. ΧΙ, 5. εἰ 17. σφάλλεσθαι. 
(4. Ῥτον. Χ, ὅο. - 3, αἴεϑενο. Απιοβ. Υ, 2, - Ὁρῶ ΡΙ}» 
αδογέξο. ἴον. ΧΧΙ,,. 10. Ὁδ1᾽ σφαλλεὶιν ἀροτῖθ ποῖαϊ αὐθγέμη 
ῬΡαξέ. ϑαν. Χ, 8. ἐν οἷς ἐσφάλησαν, ἐπ 4υΐϊρυ8 ρεοσανογμημέ.- 
Ὑ146 εἐ ὅ Ἐάν. Υ̓́, 27. 85:τ, ΧΠΙῚ, “4. πλουσίόυ σφαλέντος, 
οὐπὶ ἀΐνοε ἐαδέξεν. δὶτ. ΧΕΠ, 22. ταπεινὸς ἔσφαλεν., ΒΌΜ 
δαρδμδ 6έ. ἴῃ οοὐ. “4ἰες. τεροτίτυνς ἐσφαλη, ἰάφυδ εἰπρ  εῖιϑ 
εδὲ, δῖ:. ΧΧΧΥῚ, 25. τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ ληστῆ σφαὶ- 
λομένῳ ἐκ πόλεως εἰς πόλεν; αὐἷδ᾽ Θπΐπι σοηπάσδε ἀχρεάϊίο Ϊ8» 
ἐγοὺΐ ἀγγαηέέ ἀ6 οἰνταῖθ 1 οἰνταίει ἡ.“ 866 τοοί8 10] ἐκ 
ΑἰΣὶς υἰθσῖθ Ἰορὶ νἱἀοιατ. ἐφαλλομένῳ γαὶ ἀφαλλομένῳ. ἰδεγοῖν 
Ἀ. 
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σφαλδλειν.. αλίνειν, καταβάλλειν, ἁμαρτάνειν. Ἰᾶδην: σφάλλον» 
ξαι, οἱμαρτοίνουδσεν. 

ΣΦΑΊΛΜΜΑ, οαδεε, ὀνροΡ., ἴκρϑιις, ἰᾶάδιν: ἐπήονγἐωμηξεην, 
υὐρίο .' ἐαφειδιι5. Ῥτον. ΧΧΊΚΧ, 26. ἀσέβεια ἀνδρὶ δίδωσι σφάλμα,. 
πορὲοῖδϑ δοιιίηθαι πὰ 16 ππδὲ5 ἐπιρ]ίσας, Ζζεογοῖ. σφάλμα, 
ἀμάρτη μοι. ! 

ΣΦΗΜΜΟΙΣ, ἰδ. ὉΠ. πιέαέΐο. . Αἴ. Ῥε. ΟΧΧ, 5. 
ΒΌΣ1 δἴϊαπι ἱΏ Βοιΐοῃδ ἐπζονγέμηεἑ δοοϊρὶδηάαπι ὀτὶξ. ' 
ΣΦ. 4 ΣΈΩ τεὶ Σῷ “22, ἑμριίο,, ππαρέο,, οφοἑάο. Ρ3; 

φνάσμο. ἴοστοωι. ΧΙΧ, 7. -ἰ Δ, οϑοξαο. 168. ΧΧΊΙ, 15, -- π37, 
αεγέγοο. Ἰν. ΧΥΙ, 5. Ἐεοοῖ. ΧΧΧΊΥ, 8..-- πο. Οϑῶη: 
ΧΙ ΤΗ, 16. ῬΕ. ΧΧΧΥ͂Ι, 15. δὲ Αἰἱδὶ βαορίμπδ. - Π300, πιαοία- 
ἐΐο. 168. ΧΙ, 41. - λυ, νέγρα. Ἐποοῖ. ΧΧΙ͂, χ5. 1, οβοταης 
βπαὶ, - Ὁπῳ, Θοπ. ΧΧῚΪ, ᾿ο. ΧΧΧΥΗΙ, ὅο. Ἐχοὰ. ΧΙΪ, 6. οὲ 
8}101.. Εἰδάδα νὸχ τοἀδομάδ φυοαῦο 6δὲ Φγοοορίο δα 165, 
ἜΠΧΥΙ, 5. 1:18 δου δοηεὶ ; οὐ κεῖται κατὰ τοὺς λοιποὺς, ὃ δὲ ἄνο- 
μος, ἐἰλλ᾽, ὃ δὲ σφαϑαζων (Ἰδρι6 σφάζων) μόσχον. « δώ ῬΙἢς 

 ἄίεδασο. 1 ϑατά, ΧΥ͂, 855, Ῥεκεδῖοσεα Ἰερίευς Νπαι. ΧΙ, 52. 560. 
σου. Ὁδὶ καὶ ἔσφαξαν ταῖιὶ νἱάδξιν δχ Ῥογαιαξαιίομο πῶ οἷ 

. ΒΡᾺΒ οτῖῃηι 6886. 1 Νῖδοο, 1,2. 11], 4, 4 Νίδοο. Υ͂, 14. 
ΣΦΗΥΡΩΤΗ!Ρ. Ὑίάε σφυρωτήρ. 

Ο ΣΦΕΝΔΌΝΕ Ώ, ζιπάα ἑαοίο, πάα χε 16Ὶ ἀιριίοι ϑ:2)78ς 
»ὺρ Ῥίῃ. ιπάα ῥγοξίοῖο. τ θαι. ΧΎ], 40. ΧΧΥ, 29. “44. 
ϑγπιπι. Ἰετοπι. Χ, 17. σφενδονήσω. ϊσγοηγπιιθ: δὲ φοηϑίρδ, 
ἑπϑέαν' Κμπ δ στεπὶ οπιρὲ ἐπερόέε αδέξοέαπε, Ζοπαναϑ 16 ς. 16 οδ. 
σφενδονῆσαι, ἐκδιώξαι. Αγραὰ Ζογοπιέαπι 1.1, ἀθ οἰ δοιΐοπο Ρο- 
ῬΟΪ: ἀϊοϊτωτ. ; ἘΞ 

ΣΦΕΝΔΟ ΝΗ, ξιπάςα.. ὌΘΛγ, ἐοοιδ, φυο Ἰαρέαες Ργο- 
ἐἐοξμνέμγ. ΑἸϊΐ8 ζωπάα, φμα ἐαρέαϊδφ μγοϊϊοξιμέγ, Ῥτον. 
ΧΧΥῚ, 8. - νὐρ. μησὰ. κι ϑδ. ΧΥΠ, άἀι. δο. ΧΧΥ, 29. Ζδοβ. 
ΙΧ, 15. [υἀΐεἢ. 1Χ, 9. δϊτ. ΧΟΥΝΙΙ, 4. 1 Μά ος. ΥἹ, 5:. 

ΣΦΕΝΔΟΝΗ ΤῊΣ εἰ ΣΦΕΝΔΌΝΙ ΤΗΣ, μιπάϊέον, 
7ωπαϊδιμανγέμθ. ᾿ΛΛΘ, Οδγοίλὲ, κι ἌσριΟ Ι, 44. δε6. οοἀ, ἥορε 
Ἰουδεταηι ἃ οπέξαμοοπέο τοὺς σφενδονήτας καὶ τοὺς τοξότας. 
Οοηξ. δυπάδι δὰ 2 5δη, Υ111, 19. - Ὁ ρατεῖο. Ιυὰ, ΧΧ, ΄τ6. 
σφενδονῖται. «41. τεοιϊὰβ σφενδονήται. -- ὈῚ ΡΊατ. “επαάξέον 
γεθ. 2 Ἀερ. ΤΠ|, 5. Τυάπ. ΥἹ, τά. τ Νίδσος. ΓΧ, 1... 2.95. 
Ογνεὲ δ. γοπι.. σφενδονῆται, οἱ σφενδονῶντες. Ῥταδῖοτεα 
Ἰορίτυν δρᾶ 7πὸ. ἂὸ ΧΧι Ῥᾶταὶ. ΧΙ, 4. δὲ Βυῖο νοοῖ 
“ΣΙ τοδρομάδι ἰὼ ἰοχῖα μοῦτ. ἘἈορεϊοσυξ οᾶπὶ 6χ δηῖθοθ. 

ἄομπτο Βοῦτ. "905. ᾿ 
"ΣΦΕΝΔΟΝΙΣΤΉΣΣ, {ϑεναϊεον. τὰν ἰᾶδια. ἃ Άθρ. ΠῚ, 

42}. 880. «ΑΔἼεκ. Βγοίέ, δὶ 3806 εἀϊάϊε σφενδονησταί. 
ΣΦΗΚΙ, ἐγαῦνο, οκατὴδη; νοϑραγιης. ΠΡ γς, ἰἄοπι. Ἐ χοᾶ. 

ΧΧΊΤΙ, )8. Πδυς. ΥἹΙ, 20. 1ο6. ΧΧΙ͂ΨΥ͂, 12. Οἷἴοιο. ἐπε Οοέαξ. 
σφηκίας, σφηκῶν κἀτοικήσειό. ἴϊὰ οἴίδπι Ζ65. γι μὲ 245. 
Ἔγεπι, ἴῃ απὸ ρτδοῖθχθα αἀὐάϊιυχ: 4) ἀγριομέλεσσαι. 

ἄν, 

΄ 



.Ὶ 
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ἘΣΦΩΗ Ν, ουποιέδ., ἐογπιρηπέἑ ὧὉ σωρρἱοίὲ ὅσην. 4 Μοοο. 
ΨΙΠ, 13. χτ᾽ 10. διρίάαδ: σφὴν , σφηνὸς, σῳηνάριον. Ἰὰ. 
σφηνούμενος , στρεέβλούμβξνος, βασανιζόμενος.. 

ΣΦΕΗΝΟΏ, ομπδο ἢηπάο, οῤφέριιο αἐοδέμγο οποο, Ῥεδβαιιἶο 
χαμγιῖο,, οδαϊλο. γΔιῈ,. ργολεπάο, δέλδπν οἷαμαάο, οσεἰκαο. ΝΘΏΉΘΩι., 
ΥΙΙ, 5; - Ὁ», οὗδετο. Ταᾶ. Τ1, 28. ,ἤ. -- Ἔρεῳ, Ἤ!ϊρΕ. ριβύη, 
διι)οέδηθ διεπι. 'κ. αἰεέδοέον, εῦν. 166. ΤΙ, 6, 560. Ἡδροπγπμεπι 

. ὅτὰ δου θδηΐθηι: 27 ᾳἕο δογίρέμε 68ὲ ἐπ δρδταδο ΤΕΒΡΗΙΟΥῦ, 
μοὶ Ἡογαοὲ ἐπέεγργϑέαπέμν ἐσφηνύθησαν, 4ὲ ποϑ ῥεγξέπειιϑ 
αὐλαοδονμπέ οἷς. Ναπι ξοτίδβδο ἤέδρο", δοτὶρεῖξ ἐσφηκωθησάν, 
Ἡ. «. οὐποέ ερρε 

ΣΦΗΞ, νεερα, ογαῦγο. ἩΡΜ3Ὶ, ἀρὲς, δ». σέ ὅγν. 164. 
ΨΙ1,.15. 8.0. νοχ Βεθτ. δῖ Ραῖοι; νέσρα5 ᾳυοαυ εἰ ογαδγοπεε 

σοΟπΙΡ] οἴθῃ8. ὥ'0τγ. Ἰδοῦ) ) αρίδ, νεδρα, ᾿ογαῦτο. Ὅιᾶε εἰ 

ϑ86ρΡ. ΧΙ, ὃ. 
᾿ς ΣΦΠΓΤΊΑ, Ῥαταϊπιοηΐα, Φογϊέξδε ἐν» νἐοέμ, ἑρπιαοίξα, 8 

σφίγγω, δἐγέπρο, οοπείγέπφο. ϑῖτ.. ΧΙ, 1γ. 0ὉῈΣ σφιγγέα εδῖ 
πὲπιέα ρμαγεοϊπιοηΐα, φμαὲ πιο Φτοεαϊέ. Οοπξ, δὰ ἢ. }, 
“Βασωμοίζωπε, 

᾿ ΣΦΓΓΙΓΩ, ϑέγίηφο, ᾿οονφέγέπφο.. υ͵3 5 ν ἄϊχο, αἰπίρο; 
ϑγπιπι, ἴε5. 1, 6. πληγὴ τραύματος οὐ σφιγγομένου, Ρίαρα, νε- 
66 γἱὸῸ; οοπδέγέςίο ν6] οοδεπέθ. ἴϊα ὠὄὐϑγι ἴῃ 4118 φυοαῦθ 
10015 ἀ6 οὐἱίραξίοπο δἱ σωγαἴΐοπθ νμέπαγὲα Δἀ Βιθοῖωην, ν. ο. δ. 
ΟΧΙΗΨ,, 5, Ἰοῦ. Ὗ, 18, - ἸῺ}, αἰέρο, εἰγοιεπιἑέφο. ϑγπιπι. 
Ῥτχον. ΥΙ, 21. σφίγξον. - ἫΝ, "δοδἑεο, 2 Ἀερ. ΧΙΠ, το. ἔσφεγ" 

᾿ξαν, ἴῃ δδοουϊοδ τοροπθρᾶμπε Β6πα παπιοταῖϑηι. - Ὁ5, αὐδέρο. 
«11. Ἐχοά. ΧΧΥΤΙΙ, 18. - Ἴδῃ, ἀρργελεπάο. Ῥτον. Υ͂, 22. αὐ 
σφίγγεσϑαι τοδεβρῃοεῖοδ αὐμίβοίον, οἱ δἰε: οαρέεπ ἐφηπεγέ. 

. “ ΣΦΓΧΤΆΕΡ, εὠποΐπιιδ. γϑῳ, Ρονέμγδαξίο, δοπ [ιδὲο απὸ 
» ἤογγοῦ. «(φι. ἃ ὅδιν. Ἱ, 9. φαΐ ξοτίδϑ86 υιδὰ εδῖ ἢ}. σ009 

ὦ τὴ (4τ46 ποι ποῖαι: μποΐπεπεν δ6ἃ δὐγέπροπέθπι, ο0η- 
ϑέγἐπροηέθπι.}, υἷα τόποι μβαραΐε ποϊίομ!θ ργορτίαθ νοοῖ 
γον, ρεγρίοσμβ ζμΐξ: δαὶ ΒοΙτοΥ ῥϑγδίγιηρίς δηΐπλασι. Νοα 
ῥτοτθὺβ ταιηθῃ 5:16 πτῖο Ρτδεϊθεθυμάυπι 6δὲ, βοπηῃ}}}8 [π|ἴν 
5 1Ἰάϑιι 6886 οὐαὶ Ὑ3Ό Ὁ, ἐμπέοα οοσἰδαέα. Οοπξ, Βδγαμπέωπι 
6 'νεδίϊέ. δαοογαῖ. ἀδὸν. Ἰιδ. 1. ο. 17: Ῥ. 261. εἐ δολροφάσγιεπε 

ἂς νεοέϊέω πιρίΐεγιεπι ἤεῦν. Ὁ. 22.. Ὑῖάθ ἀυοηθς βιρτᾶ δ. Υ͂. 
συσφίγγωγ Θἰιαβαις ἀοτίναι8. βϊκαιγάοπι γψεῖο σφεγκεὴρ ἀρυὰ 
νδίοτοβ, βδϊζομι δρᾶ Ταγθητῖμος εἰρῃϊβοδθθε, δα δἼεηγοἠϊο 
ἀἰδοΐαιυο," φυΐ ἢ. ν. Βαθοῖ χιτῶν Ταρανιῖνος. - ὨΙΧΕΜΌ, νεδίθε 
οοοζίᾳαέαο. Ἅ4ιι. Εποά. ΧΧΝΤΠΙ, 13. σφεγκτῆρες. 

ΣΦΟΙΔΡΑ, ναϊαάε, νελοπιοπέον, ρζανέξαν, ἈΝΌΝΑ, δέπας 
, ορέϊΐπιο. Ὅσαι, ΤΧ, 41. ΧΙ, ιά, - ΟΟΝ “4. ἜΣΤΕ ἸΨΡ, 6. 
ΙΧΧ σοη. ὙΠ, .0. 

ὝἽΩΣ ΣΦΟ. Α͂ΡΑ ̓ δ ανέων. ΠΣ ἀαΓ διεπεπιίεσι. μ5 6716. 
,ῬΡαδν. ΧΥῚ, .2. ἕως σφοῦρα ἐμαλακίσθη. , τανε. δορτοιδυδῖ, 

“ 166 βῆΤῸ ϑυμῴομαι δὲ ἐσχυω, 



τ 
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ΣΦΟΔΡΟΣΣ, νελσπιθηδ, ναὐέμα. ὐγα4, ἰάοα, Ἐχοάᾶ, 
ὙΧΥ͂, 1΄0. - ἢ. Εχοά. Χ, 10. - 1322. ἦπο. θη. ΧΙ, 51. τὶ 
,γ». Νεθδηι, ἿΧ, 11. Ὑιάο δὲ 88}. ΧΛΤΙΙ, ὁ. 
᾿Ξ Ρ0 188 ΟΝ, . νεὐἠσπιθπέξωδ. ἀ Νίαοο. Ὗ, 52, 

, 3: 
ΣΦΟΔΡΩ͂Σ, ναϊάζε. πὰ ἘΝ ἐπ “ἄαπι. 1ο8. ΠΙ. 16. 

Ἰμοροταπε ΟΝ, Ὁ Ὁ ἤπδ]ο δἷε 1ἰἴοσα ρδιδβοβίοα - ἘἼ ΜὉ, 
ψαίάε. θη. ΥΙ1, 10. 860. οοᾶ, “1έ6:. οἰ οἀ, Οοπιρί, σφόδρα 
«σφοδρῶς, υὐὶ ἰῃ ρα, 7ζαέ, Ἱρρίτωτ: σφόδρα, σᾳοῦρα. Ῥτδθ- 
ἴδτθ 4φιοαι τοροσίϊυς 8:1:. ΧΙΠ, 13, πρόσεχε συφοδρώς. 

ΣΦΟ ΝΟΎΖΟΣ;, εἴθ ρτοὸ σπόνδυλυς) οοὐέωπι, οσγνὲς,. 
νεγίϊοιρέπι, νογέσδγα δρέπας αἷογεὶ. ἢν, οεγνὲς, Τὸν, Ὑ, 8, 
ἀποκνίσεε ὦ ἱερεὺς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ σφονδύλον, νε}]- 
οδδῖ: δδασογάοβ οἂρτιῖ θ᾽: ἃ 00]10ο. 4ά ΝΜίδοο. Χ, ὅ. 2,65. Ογνεζᾳ 
8, βτεπι. σφονδυλου, τραχήλον.͵ ϑὶο οἱ Πσεγολίμδ: σῳφόνδυλορ, 
τράχηλος. ὕτά6 “Ζ7αγεϊηξ Ζοκίοου Ῥλείοὶ, 8, ὮἈ. ν. 

ΣΦΡΑΖΙ Ζἧ, δέρηο, δἰφίδίο, οἰΐαπι οοομέξο, αδδοοπαο, 
πᾶ 4086 οομπάϊπιυθ, ἔξ δῖρ.}10, ἱπιρτεδθο οἰδυάίμιῃ8, 
Ἐὴ Ηΐρῃ. ἃ ϑϑῃ, ἀδεοένο. " Ἀδοᾳ. ΧΧΙ], 4. Μιάθηιυν 165 
Εἶιδ6 [5 , 80 σφραγίζεεν Ἀ. 1. εδἴ δόπό πιωπῖγα, ἐμέο αἰδροηεγσ, 
οὐ], βοῶ, ΧΥ͂, 16. - πη. Ὅσαι, ΧΧΧΊΙ, 84. Ἔξ. ΥΠΙΝ, 
8, σφραγίσαπε τῷ ϑαχτυλίῳ μου, οδείρπαίσ ἀπΏ]Ο πιθο. ἴτ8΄ 
φυοᾳαα ν. 10. ἴον». ΧΙΝ, 17. ἐσφραγιφας δέ μου τὰς “ανομίας 
ἐν βαλαντίῳ, οδεὶρπαδεὲ δοῖοαν Ἰυϊ4αἰτδῖ6 5 πὶδδ8 ἰπ οι πηθ τᾶ ἃ 
86 γοῖῦα εἶθ γοπιΐδδίομθ ρδοοαέογαπι δοοὶρίοπάα δυπῖ, ΤΟΒ.- 

Υ, 16. ἡμέρας ἐσᾳραγεισαν ἑαυτοὺς. Ὦ. 6. ἐπέογαἰέμ φοπιαξ 
αὐδοοπάμπέ. ϑδγπιπιαοΐμεα Ὠᾶθοῖ: οἷς ἐν σφαγέδε πρύψουσιν ἑαυ» 
τούς. Κίραέμδ: δἰομέ ἐπ ἀἐδ οσοπαϊξκογαηξ δἐδὲ, Ὑ1άδ εἱ ὮὨδῃ. 
ΙΧ, η)4, 1.6, ΨΙΙ, ἴδ. “«Αςι. ιν. ΧΥΝ͵ 4. ἐσφραγίσϑη (νοῖ,. 
αἱ ἰὰ οοδ, Οὐτπίὲπ.,, ἔοτῖαε56 τοοϊΐυδ, Ἰαρ! τ, ἐσφραγέκεν, οὗ» 
οἱφπανίε)ὴ, οὲ 7λεοά, ἐσφραγεστὰε. - "ΦΏΠ ομα]ά. Ὠδη. ΥἹ, 
17. Ἴδη» ϑροηδιδ, ἤεδγασδ 7πέ. ἙἘκοά. ἸΡ, 26. ἐσφράγίζε. 
Ἰμερῖῖ θῶ. - ἘΩΌ, οοοἶμαάο. Ὁδη. ΠῚ, 26. σφράγισον τὴν 
ὅρασιν, Ὀοοιέα ρὲ δίοπεπι, Οουξ. Αρος. ΧΧΙ͂, 20. Οταῖ. 
δηδιβ, ν, ὅ. δὶ ἐδὶ οὐαμαίεγα, δοάγοδγα, γδργίπιασθ. ΟΟΏΒ, 
Ἴρορη. σ. νὉ. Θὲ βαρτα 5. ν᾿. καεασφραγίζω. 
ΣΦΡΑΓῚΣ. δενίεπι, τ. αππιέμδ οὐσέρπαέονίμα. ΠΗ, 

ἤἔδια. Ἑκοὰ. ΧΧΧΥ, 21. ἩΗερεαίοδμ νσοσοόη δ'ήο ἀυῦῖο 46 
απο οδείρπαίογίο. Θχρ] ἰοατοῦξ, 4υδπ ποιΐουθαι οἴλδηι 8" 
οι ροῖοβῖ. - 'ϑῷ πο 1 ες. ΧΧΙ, 8. ἐσᾳραγέσατο τῇ σφραγίδε 
αὐτοῦ, οδαίρααθαις αππιέο δῦ0. Οδηε. ἼΗΙ, 6. ϑές μὲ εἷς 
δφραγίδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου. ὡς σᾳραγίδα ἐπὶ τὸν βυαχίονά 

Ι Φυ, ροπα πιὸ υ σηπμέμην οδειρησέογειπι ΒΆΡΟΣ οοτ ἴαμαι, 
οἴ απημέϊέτε οὐδὲ σπαέογέμπι δβαραν δτδοβία τυσπι. “4. ἴογοτι.. 
ΧΧΗ, 4, σᾳραγὶς ἐπὶ τῆς χεερὸς τῆς δεξιῶς σου. αππμέμα οὗ» 

εἰρπαξογέμεα ἴῃ τωᾶαὰ τπεὰ ἀοχίετα. “4. Οεν, ΧΧΧΥΠΙ, ιὃ.. 
δγηωπ, Τοῦ. ΧΧΙΨΥ, 1θ. ἢεώφιΣε Ιοχαῖι. ΧΧΙ͂Ι, «4. 118 ϑέγι 

Κοί, Υ. ᾿ ο ῖ 

Ἁ 
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ΧΙΙ͂Σ, ι5. αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειρός. Ἐοάδιαι Ἔδει 
ψοχ δρυᾶ γτοίδῃοβ Ἰερίτας. ϑιέάαδ: Σῳραγὶς, σφραγῖδος» 

τὸ ἐπισημαῖνον διᾷ αρακτῆρος τὰ φυλαττόμενα. “Ορῶσα ἡ Ταρ- 

πηΐα. σφραγῖδας ἀπὸ χρυσοῦ καὶ ψέλλια ταῖς χερσὶν, ἐπεθύμησε 
τοῦ χρυσοῦ. Καὶ σφραγιδονυχαργοκομήτας» τοὺς κόμαις καὶ 

περιττοῖς ϑακευλέοις τὰς χεῖρας κεκοσμημένους μέχρε τῶν ὀνύχων, 

εἷς ὑπὸ τῶν δακευλίων σκέπεσθαε τοὺς δακτύλους. Ῥοδίετίοτα 

ψοτῦα Δεβυτοῖα ἐππί ὁχ δολοίἑαδέα Ατέδέορῆ. αα Νιιδεα γ. ὅ83ι. 

Ἡσγοάοίμα ἵ, 195. ἄε ΒΑΡΥ]οΩἰΐα : σφραγῖδα δ᾽ ἕκαστος ἔχειν 

καὶ σκῆπτρον Ἀευροποίητον. ϑορλοοὶ. Ἐίδοεγ, ν. τ220. Τηνδὲ 

προσβλέψασά μου Σφραγῖδα πατρὸς, ἔκμαϑ᾽, εἰ σαφῆ λέγω. δολο- 
δαδίδε ἰδὶ σφραγῖδα πατρὸς ἱπεοτρτοίδτοτς δακτύλιον. Οοπξ., οἷ 

Ῥοίϊεο. Οποπι. Ν, το00. “1εἰέαη. ΚΖ. Η. ΧΤῚ, 56. εἴ ποῖδια ἱπ 

ογ΄. δακτύλιος. Τοῦ. ΤΧ, 6. τὰ ϑυλάκια ἐν ταῖς σφραγίσεν, δτουϊδρ, 
4125 ΤΟΡΙΔ8 .616}}}18 δυΐδ ΟὈδιβηδνεγαῖ. δέγδσ. ΧΥΤΙ " 22. 

ἐλεημοσύνη ἀνδρὸς ἐς σφραγὶς μετ αὐτοῦ. «“ππιέμα φἰρβπαίο- 

γέωσ, ἡ ἀετι ὨΘΠΙΟ δΈΠΙΡΕΓ ἐπ θη 80 Ργ86 ΟΟΌἢ18 βάδεῖ, ροηΐ- 

στ ΡῖῸ ΟἸδῃὴϊ τὸ, ἡρεὴ εαὲ ἰπ Ῥυϑὶϊο δὲ οαγιϑδδοίπια οἵ οσῦϊοβ 

φεηροῦ νοζϑετδῖ, (σπέος Ἡδρρ. 11, 24. δ8ϊ:. ΧΧΧΙ͂, 6. 

σφραγὶς ἄνθρακος ἐπὶ κόσμῳ χρυσῷ, 5: ρ111 πὶ σατΡαπουὶέ ἴῃ 

οταδῖα δὐτοο. Ὑέδο εἰ δὲν, ΧΧΧΥΙ͂ΙΙ, 51. ΧΕΙ͂Ν, ,3. τας. 

ψ. 21. ΖΙεσγοῖ. σφραγίδες. αἱ ἐπὶ τῶν ϑακευλίων, καὶ τὰ τῶν 
ἡματίων σημεῖα. [άθηι: σφραγὶς, χελώνη, καὶ ὃ ἐν δακτυλίῳ 

λίθος, ἢ σήμαντρον. ' , 

ΣΦΎΥ̓ΡΑ͂, πιαζϊειεϑ, ἐπιδέγτοπιδνεέτισε ζαδτὶϊσ. ΘΟ, ἰᾶδπι, 
Αἱ. Ἰυὰ. ,, 16. - ὨΡΠΒΌΣ ῥίυτ, οαἰανέ, Τότε. Χ, 4. ἔν σφύραις 

καὶ ἥλοις. Ἠΐο φυοᾳαα Ἰοσαπι Βδροΐξ ρεγιατραῖίο οτάϊηϊρ 

γχοιδογααι. ϑοείδετο ἀοδυϊεδοὲ ἐν ἥλοις καὶ σφύραις 1 τὶ 

σφύραις δὰ ὈὨΙΞ2Ό τοξοτοπάνπι δ[ῖ. - ὨῶΡΌ, πιαζέίσειδ. Ταὰ, 

ΤΨ,χι. κι Βορ. ὟΊ,). “44. ἴε5. ΧΙΙ͂, 12. -- υρὴβ., ἰάθαι, 
1ε6. ΧΙ, 7. Ιότγοηι. ἴ,, 25. - πΏ Ὁ, δαϊδλίεεα. 1ο». ΧΙ, 2:. 

ιαἰίδιιο φαοατε ἃ Ρεγρδέιρα Ῥογοτεδδέοτισ δὲ οοἰϊέσέοπθ τίη ἀϊοὶ 

φοῖεθῖ, δὸὸ διδρ. σε, 7 με Ῥογοιδοί. Ἡεγοῦ. σφύρα, 

ἐργαλεῖον τεκτονικὸν ἢ χαλκευτικόν. 
ΣΦΥΡΟΚΟΠΕ 32, πιαϊίδο ρμεγομέέο εὐ ἑμπαο,; αγίεπι. 

 αδνίϊοπε ὀαόγοεθ. τι, ἰάσαι. Ταὰ, Ψ, 16, 5εο. δἀ. ἔδοπι. εἰ 
Ὅακε. Νίοερῆ. ἐσφυροκόπησε. δυο ἱηϊετρτοιδτίοπεπι “΄φμέΐαε 
εἰθυδηάδηι ἐπάϊοανίς δολαγζεπδεγρέμδ δ Ἦ, 1. Οὐιὰ δυέεπι 

᾿8δᾷ νοῦσϑη; ρτϑϑοδπι ἴρβαπι δείΐμδς, οσουττίς Ῥτδϑῖογ ".}. ἴα 

ϑολοὶ. Μέδοεξ δὰ “γἑεέορλ. Ζ,γεΐδέν, ν. 597. εἰ Ἐμδέαεδ. 1.Σ 

Ῥ.- 1201, 4γ. ϑδὲο ᾳφυοᾳῦς σφυροκτυπέω αθέετε ϑολαέζέτ. 8 
““ροίδη. Ἠλοσ. Τ. ΤΊ. ρ. 1.5. ϑαδοϊκοτίνυπι σφυροκοπϑίον 
δἷπθ Ὁ}18Δ ἐπιογρτοῖδιέοηθ -Ἰορίϊοσ ἀρυᾶ Ζοπαγαπι 7.επ. 60]. 
1607. [π ΟἸ]οεβᾶγιο ῬλίδκεορΣ σφυροκόπανον τερον. 

ΣΦΥΡΟΚΟΠΙ᾽Α, μΡεγοιδδέο, καθ 3ὲ πιαΐίεο, ορίβοίπθ 
ζαδνιίο, αγὸ [αὐτεδέσ, ὨΤΟ ΤΠ Ρἱας. σοπέμδέρησα. ὅδγπιην, ῬΓΟΥ͂. 
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ΧΙΧΣ, 59. σφυροκοπέαι. γιάο υμοέωπε ἴῃ Σγαρηι, Ῥεξ. αέ, 
Οναορ. Ῥ. ι156, 

ΣΦΥΡΟΚΟΙ͂ΠΟΣ, φιιὲ πιαῖδο ραγοιμεῖέ δὲ ἐμπαϊϊέ, πιαϊίρα.Ὁἢ 
0. ([τὸ Οίοδε. Κεἰ.), βαδογ, Ὁ Ῥατῖ, ἀομδηδ, μοίέδηδι 

σε. ΤΡ, 21. σφυροκόπος “χαλκεύῤ. ΑνδΡ. ωμ δ: δἰρηῖϊβοαῖ 
ἀποαφοθ ἐκγαΐαγο, σοηπέμηαογθ. 

ΣΦΥΡΩΤΗῬ, εοτγίρία, ἢ ΝὩ, ἰᾶθαι, Οοπ, ΧΙΨ, “5. 
ὉΡῚ ἴάπιθ ῥρζὸ σφυρωτῆρος, ν6], υἱ 4111 Βαδεπέ, σφαυρωτῆρος,. 
ἴῃ οοἄ. «4Ἰεχ, τοοῖῖυ8 ἸερίτοΣ σφαιρωτῆρος, 4ηυοᾶ νἱάα βαρτα, 
24,8. Οοέέοη. σφερωτῆρος. ἱᾶ, δολοί. οἃ. Ἰοπι. ἐς Δοηπε αι 
οοπέτσιι δα Ὦ. 1, 

»ΣΧΑ ΖΩ νοὶ σχάω, γείναλο, τεάμοο, αἰἰπιξέδο, ἐγάπον 
το. τιν ἰρ. αἰδοἠίο. Ατιοο. 1Π|, 5.. εἰ σχασϑησειαι παγὶς 
ἐπὲ τῆς γῆς ἄνευ τοῦ συλλαβεῖν τε; πῦπι γεέραλεέμν. (860: Ὥϊεγε 
τείγαλὲ δοἰεὲ οονπιπιμ δέον.) Ἰδαθδυβ ἐπ ἴοιτα, δηϊδηϊνδηι αιυϊὰ 

ΓΝ 

ὁερετέτῦ᾽ Τοσο γὺνο Ἰοβοσαως ραϑϑῖγο ὗν». ῬΊὸ ἐπὶ δυίϊθϑηχ 
ΣΟΡΟΠ ΓΘ ΤΆΔ] δὴ ἀπό. 

ΣΧΕΑΙΚΑ͂, 40. ναῦςν γταξΐϊδ, πανέο,, χμαθ δα ἐθήηρονδ 
7αοία α΄ ἐμπιρίμαγίο Ορ6γ6 οοπιραοία ἐ5ὲ, αυαὶεβ ἔμοτθ ρτὶς 
86 ὭΔΨΟδ, 4186 ΠΘῺ δγδπῖ δἰἰἃ ἢ181 ταῖθϑ, ἢ. 6, δγθοτῖαϑ, 
δι ά65 οἱ ἔγα 68 ο0]]}5ἴ86. ὨΦ 5 Ἵ ΡΙΌΓ. γαΐξα, 486 Ρ6Γ πιᾶτθ 
οἱ Πυπιΐπα ἰσϑμβαηῖατ, , Άερ. Κ, 9. ἐγὼ ϑήσομαε αὐτὰ (ξύλα) 
σχεδίας» Ῥτὸ οἷς σχεδίας, δρᾷ Ῥοπάπι 1}1ἃ Ἰῖρπα, υὐ γαΐεϑ. - 
ἩΌΞῚ, γαΐίθδ.  Ῥατ. 11, 16. ἀξομὲν αὐτὰ (αἷς) σχεδίας ἐπδ' 

ϑάλασσαν ᾿Ιύππης, ἀυοεδηιιθ 118, Ὧξ γαέδα, ἴῃ πῆδτθ ἔορρε5. 
Οοηξ. 8 πάν. Ὗ, γδ. 86ρ. ΧΙΥ͂, δ. σχεδίᾳ διεσώϑησαν, Ταία 
βεσναῖτὶ δυπί. Εν. 6, η͵ἱ ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἐπὶ σχεδίας καταφυ- γοῖσα , 8Ρ65 τὐπὰϊ δὰ γαΐδε οοπξιρίοηϑδ, Ζδίδαγολ. σχεδία, 
μικρὸ ναῦς. ἢ ξυλα, ἃ συνδέδυσι καὶ οὕτω πλέρυσιν. Ἐνχῖαξ 
εἴϊαι ὅ Νῖδοο. [Ὁ 11. οἵ δοουπδαμι Ογοξέμπι δοὶ ζοσιεδ ἐμ 
“εργρίέξ ρμαγέο ἐπύενζογθ φιαέμον φολοοπὲβ αὖ Αοκαπαάγέα παν 

᾿ Ψαῖα μαῦεπα, αἱ ἀοοεῖ πὸ ϑέγαδο 110. ΧΥ͂ΤΙ, 

ΣΧΕΔΙΔ᾽ ΖΩ͂, αοοεῦο, ἀρργορέπημο,, θκ ἐδηιροῦ δ σὲ ἔϊρ 

Ῥανιῖη ομγέοϑα αρο. Οὐοδα. ἔἘξεξ. δας ἐσπιρονα αἴοο ΒανυςὮ. ], 
15. ἐσχεδιάζομεν πρὸς τὸ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς «αὐτοῦ. έοέέειδ 
ἰσδηδία!ϊε: ἀοοοασδαπιμα, π νοοὶ ἐμᾶφ οὐδοένγαπιμδ, ἱ. Θ. 
διτιάϊΐο οἵ προυαιρέσδξε ηαυδάδιι νοοῖ ἔχδα ποι οδισπιροταν- 
χιθ8. ΝΠ γψϑσο. βδοὸ ψεῦβθα ἰϊὰ νϑιϊϑπα νἱ ἀδπίιτ;: ἔδυθ 
σιμπκέπειδ 8. ἰδνΐς γτοδ ποῦὲδ δγαὲ ποη οδεαϊγοα νοοὶ ἀϊνέπαο. ὙὶάΘ 

δὰ Ἀ. 1. Βααμείίωπι δὲ Οτοίέωπι. Ἐμίραΐμα Βαθοῖ: αἰδοὶραεὲ 
γδορϑοΣ 18. οογοῖΐ. ὲ σ χὲ διά ζο ΠΠ] ἔν, ἐγγέζυμεν. 1,656 4. 

. ἡγγίζομεν. ϑιέάαδ: σχεδιάξεεν, ἐγγίζειν, πληδεάζειν. Ἡεογοῖε 

τομϊεανίο ορόγα ζαοίο, ἰσυΐέαγ ὧὸ περί σηέον αἰϊφωίαὶ ἐγαοίο," 

σχεδιάζειν, ἐγγέζειν. ἐκ παραευχόνεων ἐν ἑτοίμῳ λέγειν. λέγεεαθ᾽. 77γέςφ ξεν χοι μῷῳ Δλεὲγ 7δτα 
δὲ καὶ ἐπὲ τοὺ ταχέως ποιξῖν.. 

ἃ 93 
ν 
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ΣΧΣΕΔΟ᾽Ν, Ἀνορα, ὥγο, ζωσπισ. 4 Μδεεο. Ὗ 4. καϑ' 
ὅλην τὴν πόλιν σχεδὸν, ετ τοῖδπε 576 τέῦαπι. Οοπξ, Αοὶ, 
ΧΙ, 4:. ας Ζοκέοροη Ν. 7. 6. Β. ν. 
ΣΧΕΥ Α]Δ ΖΩ, πιοίσεέο ζετο, σόπιο, ζαπισπέον,, μίαηξα, 

ρῶς, δοϊεηιδ εἰ βεπιρεῖο ρατείου]α. ϑγπεπι, ἘξεοΒ. ΥἹ, 11. σχεν 
τλίαφον, Ρίαηβε. 1 τε ἀϊᾶϊι. ας οἱ νετθτι ἐεεει. Αἀᾶἂθά Μεεο. 
ΠΙ,.12. Ἡεογοῖ. σχετλιάζει, δυσφορεῖν, δυσχεραίνει, ϑυσπετεῖ. 

ΣΧΒΊ ΤΑΙΟΣ, ἐπζείξα,, πεΐδερ, πιέεεγαδιζέε, ἐπέφιμι, 
4’ασία, δοεΐασέμα, ποβαγίεα. ἃ ΝΙαοο, ΧΥ͂, δ. σχέτλιον βούλημα, 
Ζηίᾳυμπι σΟὨΒΙαπι. Ζέδεγολ. σχέτλεον,. χαλεπὸν, οδυνηρὸν, 
ἅπορον, ἄϑυμον, ἀτυχὲς, ἄδικον. ϑιυξάσε: Σκχέελιος. ὀδυνὴ» 

οὖς, χαλεπὸς» ἀγνώμων, ατυχὴς» δεινοπαϑῆς, ἄδικος, ἄπο» 
φος, θλιβόμενος, τλήμων, ἐπαχθης. 

ΣΧΗ͂ΜΑ, λαδέεμδ, ἤξονπεα, φἌροοίφο, ἥἄρμξα. τὴβ. Ῥω» 
«πἴωπι πιμέοῦγα, ἴοι. Π’, τό. ὩΡῚ ἐπάϊοο Οσρροζίο πὶ ποί!. 
γέ. “ααἱ ἃ. ἐ. Ρ. 495. Ἰοοο τὸ σχῆμα νἱάοϊτας Ἰοξοπάπαι τὸ 
ἄσχημον, Ῥειο. ἀσχημοσύνη: πιἱοῖ ξοτῖο ἱρεὶο ξυοτίε ντοχ καχέμ- 
φατος. 4π86 τῶι [Ὠγρέπι δἰρηίβοοῖ ρῶσ πε ρμεδεῖῃ. ΑἸ" 
σχῆμα νἱᾶειας ὁ οοπιρεπάϊο δοτϊδεμᾶϊ ρτὸ αἰσχύνην ροπϊταιι, 
460, πὶ εεἴ 'η οἄ. Οὐπιρί,, αἰσχύνωμα, 4ᾳιο νοοαθῖο ΓΧΧ νοοθαὶ 
Ὁ45 οἱ δ᾽1.5. ὀχρ] οαγυπε, Αἀάο ὅϑὅγπιπι. ΟΟἘε]. ΤΊ, 8. τὶς πιὸ. 
Ὡδηῖο ῬΜοπέζαμοοπίο νοχ σχήματα ΟΠ οἶδτε ἀχρεϊπιῖτον ἴα 

 δθΡιαεο. ΄ 
ΣΧΙ ΔΑἙΪΙ͂, σεεμΐζα; 7γαρπισπῖμπι ἀξ δορτποηζμηβ δ 

λίρπο φοῖΐδδο, ἐΐρτιεπι σοΐσδιεπε, δορπισηέμε ἔἔργιξ, ἃ σχίζω, 
ηαο. γν, ἰίφσημπι. χ Ἄερ. ΧΥΤΙΙ, 38. κατέφαγε τὼ ὁλοκαυτω» 
ματα καὶ τὰς σχίδακας, οοπουπιεῖς Βοϊοοαμδῖα δὲ δερπιοπέα 
δέρπονεπι. Ὑιᾶο εἴ ν, 33, οἱ 8ὅ4. Σεογοῦ. σχέδακας, κλάσματα 

, ξύλων. ϑμίαασ: αχίδαξ τὸ σχίσμα, ἢ τὸ ἐσχισμένον ξύλον, 
σπαρὸ τὸ σχίζω. : 

ΣΧΙ ΖΗ, ταρίξέα͵, ἰϊὰ ἀϊοῖα ἃ. ἀἰϊνίἀθηἂο δὲ μϑδδ- 
εὐ τδηᾶδο, γα, ἰἄδαι. κι ὅ8. ΧΧ, 10. 20. 35. Ὀοπξ, 1 Νίδοο. 
᾿ΝΧ, 80. υδῖ δαασμοίδιμα: σχίζα ωδέεδ, λαϑέαδ, Ζαποεαδ φἐμπὲ» 
Ἴοαι, φιαφ ἐπ ζἀοδέδ8 ἑογᾳιεσθαπέ εἰ νέδγαδαπέ, 

ΣΧΙ Ζόν, φοίπάο, Μηάο, αἀένίοο. ΡῸ3 ἐγώπιρο. Θϑα. 
ΧΧΙῚ, 3. τώ. ΧΙΩΥΝΤΙΙ, 41. Ζεαοξ. ΧΙ, 4, ,,ημ. Ρι. 
ΤΙΧΧΥΊΤΙ, τό. Ιάἄδπ 166. 1, 1Χ, 5. πϑὶ σχέζεσθαι πιοῖαε Ξκασπάο 
66 γινηρομάο δακοίμοαϊἑ 6. ἐγμεπερόγθ, Δ0 ἀ6 ἔοοϊι δἀμιδοξοτ. σ 
5332 Νίρδ. ἃ 33. δαυλαμγέον. Τάεσοά. 166. ΧΙΧ, 5, σχγισθήσε- 
τοῦ: Ὀδὲ νὸ] ν᾽)" ΊΘρεξ, νοὶ], ᾳυοὰ τοῦδὲ ρυΟΔΡΊ]δ5 6δὲ, ΠΡ3 Κ 
ἀεάυκὶξ ἂν ταν. 22. οσγορμρεΐξ. Οομπῆ, ϑολιιῥον,δὲξ 2ηδὲἐέ. ἐς 
Ἡδῦν. Ρ. 332. εἰ Βογεοηξιωπ πὰ δγπεδ. ρΡ. 525. - ὥχ, ασέονηΐο 
σε, ἰϊ. γοόμν, Αἰδν ᾿ ϑδια. ΧΥ, χ0. σχεσϑήσεται. “ Ῥοττοσιανὶξ 

λίεοτας ἢ δὲ ἢν Ἰἰοῦο ΠΧ Ἰεβοπάο ἢχ9., ᾳυοὰ ποῖδξ οερτ; αὐδεγο 
φοπέφεὖσνο, νἱχανὶ. νιὰδ ἀυοῃῦθδυρξα 8. ν᾿. διαέρέως. - 9}. 
δοίηο. ἴεε. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 1. ἔσχισε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, εοἰηάοθαῖ 
ψοειὶαιδεῖδ δια. Οοηξ, 0}. ,. 384. Α]. 1εε. ΧΧΧΥΙ, 22. 

΄ 
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ἐσχισμένοι τοὺς χιτῶνας 9 Ἰαοαγαέαο τυτΐοδα λαδεπέοι, διμδαηπ: 
νυν. 865. ἤδη γὰρ ἄγγελος Θεοῦ, φάσιν λαβὼν παρὰ τοῦ Θεοῦ, 
σχίσεν σε μέσον, ἰδὰν Θαΐαν ΔΏρΡΟΪυ5 [)εῖ, απἰ ππδηἀδίυμς 
δοοορίτ ἃ Ῥδο, δοέπαϊδὲ ἴ τηεἀϊυπι. Σχίσει μέσον δῖος ἰάδιαι 
εδὲ, ηποά διχοτομήσεε ἀρθὰ Νέα. ΧΧΙ͂Ψ, δι. Αἁ ᾳύρθην.. 
Ἰοοῦνα οοβδέ, οὀίμπι ρΡ. 566. Οουξ,. εἰ πρίω εἰ διαπρίω 
διρτᾶ. 1 Νῖδοο. ΥἹ, 45. ἐσγίζοντο ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔνϑα καὶ ἔνθα, 
αὲνεαεδαπέω» Ὁ 1110 Βπο δὲ 11}ποὸ: υδί σχγέζεσϑαι., ἄδ Ἔκοτοῖτα 
ὩδΌΤΡδίοπι, ποῖδε οἑεέξδὲ, εἰἐδίωγδαγέ, αἰδοέρανὶ, ϑγγμδ: ξωὼν 
εἰοδωπέ οογαπε ἐρδο. ἤοδαρλιδ: διεσκέδασεν αὐτούς. 

ΣΧΙΝΟΣ, ἰεηίδεμβ, πϑιωδα δυδοχΐβ, ατ86 ἴα Αεδρία ᾿ 
ξεϊτοῦ πιαχίτηθ τοροτίτυσ. ἰθδὲ6 Φ οά. ὅδ. Ρ». 95. γ146 ἀαοᾳῃθ 
ΤῬὶοϑοογδαόπει 1.10. ἢ. ο. 00. Ἐδοίΐυπιϊ ἃ σχίζω,  ηκαο, αυὶῶ 
βδορ᾽ϑδΐμια βηάδιιν ἴῃ ἀδηπέϊποαίρία,  τῶνθ, οδάνι. ΑἹ. ΜΠΙΟΒς 
ὟΙ, 5. σχίνων Ῥτὸ σχοίνων, ἰὲϑ816 Πέδροηγπιο. 810 εἰΐαπι ὑτὸ 
σχοίνων ἴοεϊ: 1Π|, χ,8. σχένων ἱερὶ Ῥοδθ86 αὐτυπιὰϊ ἤοίαπ μα 
Ῥαϊᾳοεέ. 110. 1, ο. 84. Ρ». 351. δ1ο οἴίαπε δηῖο ]ὰπὶ ΕΟΧΧ 
ΒοΙρ81586 πον ἀυδιίαῦ δοη γενίμδ. ἴῃ οπέαξ. ν. 64. Οοηξ. 
«Δἰκαεϊξ ποῖδϑ δὰ δἰ ιμδέφελιϊ Εἴοκαόπι. Ρ. 68. δ6ᾳα.. δυβδῆῃ. σὲ, 
δ5. ἀ6 4υο Ιοοο νἱδὸ Ζ)ολλογπίὶξ Ζηπἐνοῦ. ἐπ ἰῤδδγοθ “ροογγρλοδ. 
Υ. ἘΆ ν. άγο. δεᾳα. ' λν: τὰ 

ΣΧΊΣΜΗΝΣ, δοϊοδῖο, 7)οοΐο,, δοΐδοωγα,. ἤεϑωξα. ἢ 9)Όγ) δ00αι 
Ῥωΐμα. 168. 11,1. - 5Υρ, Ργαδοϊοία, οι. 11,7. Ἀδ1 35 3 ΧΩ 
γασέοσοσ πιοπέξωπι ποίαῖ. 

ΣΧΙΣΤΟΣΣ, δὐϊθειδ, 32δφιο, ὅτ, δοϊδόξίϊβδ. ὈΝΡΟ Ω Ρ]Ότ. 
δεγίεα ῥγαοδοέαηίδείπια. ἴεο5. ΧΊΧ, 0. αἰσχύνη λήψεται τουῤ 
ἐργαζομένους τὸ λίνον τὸ σχιστὸν, οοῃξυβῖο οαρίεῖ ορίβοθεα 
Ἰΐηΐ αἰἐν δέ, Ἐν 6. δοπθ αἷδρσαοΐ ψεὶ ροοεϊπαιϊἑ, τὸ κεενεστὸν, υἱὲ 
ϑγποριαοΐιδ τοἀἀιάϊ. Ναῖ ᾿ὴ8 ἴῃ 1. 8γν», οἵ ὑζαξά. παῖδξ 
Ῥεχεῖξ, Οοπέ, Βγαμπίωπι ἀ6 Κΐεε:. δαοογα! λοῦν. Ἰ1Ὁ. [. ο. ὃ. 
χοι ν᾿. 153. Τ,Πιολαοδο ἴθ ϑιερρί. Ρ. χ355. σον ϊοῖῖ, ΤΧΧ μθὲ 
λίνον σχεστὴν ἰῃ 6116 χ 886 ἐΐπεεπι δα αϑδεεέο. ἐαριαἶδ. ὲ 

ΣΧΟΙΝΙΌΝ, ζιπίομζμε, ᾿κ. οὐπισεέμπι. πε, οἰπροδωπες 
ὅγπετπ. ἴον. ΧΤΙ, 18. - ὅπη, "μηΐσ. 1οβ. ἩΙ, χδ. κατεχάλάσεν. 
αὐτοὺς ἐν. σχοινίῳ, ἀσηυτίορας 1105. ἑμπέοιμέο. 4. ϑατι. ΧΧΙ], 
6. εεο. Οόπιρὶ. Ἐμδῖϊι. 1, Θ, ἐπὶ σχοινίοις βυσσίνοιρ, ζμηὶοιἐδδ 
Ὀγεβϑίηξβ, Ῥε. ΟΧΥ͂ΠΙ, 61. σχοινία ἑμαρεωλῶν περιεπλακησαν 
μὲ, 7μηίοιῖξ ρῬοςοδιοτΌτα οἰτουσηθεάθγοβι πιΘ. Αἀ απεπδι 1ο΄,͵ 
οὔτι ταβρίοΐθηϑ ϑωδάαθ: Σχοινία, αἱ ἐπιβουλαὶ παρὰ. 4αβίϑι: 
ὅδγπιπι. ΟοΒεὶ. ΧΙΙ, 6. νΐ ῥσο ἀπὸ σχοινίου θεενθοια ἴὰᾳ Οοπι- 
πιϑηέ. αὐ ἦ. ἰ. Ῥ. χ89. Ἰαβθτθ πᾶν} ἀποσχοινέον, υπᾶδ ἀσφοῦχοι" 
ψίζειν οτἴττι δἰϊ. - ὕ5η, 7μηΐθ. 4}. ἃ ϑδ. ΧΧΙΪ, 6. -- Ἴῃ 5. 

, «42. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ͂, 17. τὰ σχοινία. - ἘΛΆΣΌ Ρ]ΌΣ. Ἐποὰ. 
ΧΧΙΧ, 4)...- τοῦτ υ]υτ, “σε ϊπισηέα αἴφένἑέα. Ἰοτόναε 
,ΧΧΧΥΙΠ, 11’. ιδοπίυνς Ἰορίθϑδο 5 πη ὁχ γοοϑ δδαβϑηῖδῃ 
, 406 εθὲ ἴῃ ὅπο νετϑῦϑ. - ᾿Ξ ἼΠ5., »ογοηία, ἴο». ΧΙ᾽,, 12. ὧθ΄. 
ὀχοινία, Β. 6. μέ ἔωηος παμέϊρὲ, 860. «Δΐεα. Ἰιοβόχυμῦ ΚΩηξ, 

᾿ς " 
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ἤαφιιοῖ, τοίΐα. - ἈΔῸ τῶν δίπεα ἡχπδηδβογία 86Ὁ Κωγιϊοιιζισ πιδῆο 
δογὲδ. ὅγπιπι, ἴοτθα. ΧΧΧΊ, 50. Ερ. Τογοπι. ν. 57. γυναῖκερ 
στερετεϑέμεναν σχοινία, τοῦ]! 6τ08 οἱπρυϊί οἰτουπιἀαῖδο, Ἐλπ 
Ῥαυῖο ροβῖ: οὐδὲ τὸ σχοινίον αὐτῆς διεῤῥάγη, ποᾳὺς οἰπριίωπε 
οἰυδ ἀϊβγυρίῃπι 511, Αἀ αυθπ ἰσοῦτ Οἰὐἰγπιρέοάοτνιδ ρου ΟΛ 8. 
δονίωπρ τ Οαέεη. Ρ. 260. Σχοινία φησὶ τὸ περιζώματα. καλύ- 
“τουσαι γὰρ μόνα τὰ τοῦ σώματος ἀσχήμονα, τὰ λοιπὼ παρεγύ- 
βνουν προσκαλούμεναε τοὺς ἐραστάς. ΟΟμΕ, Ζ οοοίέιιπι «(ἄνεγϑ.. 
δαον. ἩΡ. 11. ο. χά. ὅ. 1. Ρ. 164. εἰ δολίαόρογιιπι 1) ὲ86. ἀφ᾿ 
Ῥίαπα λυσιξωνῳ. ρ. 16. ϑ64ι. ΑἸΐδιι δοπτοηείδαι Παρλοϊἑἑ, αὶ 

τ οΣ σχοινία ἘρΡ. Τοτεπι. 1. ο. ᾿μτο] 6 ρῖῖ σογονιαᾶδ δα ἔμπεσε 
δωποοὶδ οοπέοχέαϑ, νὶὰδ τὰ “ἰππϑέαξέ, οὲ, ἰπ ϑογίρέ. 8. ες εγο. 
«ἰοίο Ὁ. 113, δβεαὰ. Οοπ. εἰ 2 έλοόνγαπι Ζ)έορΡ. «σαά. ν. τ6θ. 
64. οἵ δυοίοτοβ ἰδυδεοῖσδ ὕὔπρονο οἷ οἐπρωδὲθ ἡ. χ16. Ογο- 
220 ἤμπε βδιμὶ δἴρῃα, δχ φυΐθη8 ἱπιε]ροραῖατ, ἴ8168 ἔοεπιί» 
Σι88 6686 νοῖΐ τεδ8. Οοηξεσ ἀυοσάυθ δεασηΐ ὅδγπέ. 11. ἀς ἐδ 
ϑγγὶς σὰρ. 7. Ὁ. 3.10. δε4." ᾿ 

ΔΕΣΜΕΥΩ ΣΧΟΙΝΠΌΟΙΣ, εἱποίο ξωπέοιὲθ. Ἰλλῇ 
Ῥατε, Ῥδἢ. Απιοϑ. ΠΠ, 8. μὰ 

ς ΣΧΟΛΜἊ Ὧι ΖΩ᾿ ΝΝΥΜΑ͂Ι, διηίοιο δίπρον. ΛΒΡΆ., δποὶο 
αἱο, αἰϊεοοϊμέϊο. 166, ΠΙ|, 25. αντὶ ζώνης σχοινίῳ ξωσῃ» Ρτῷ 
βου ἔμ: σ0]0 Οἴηροτ8. ἴπ χυδηῖο Βοραστσιηῖ ἔοσἔβδθθ ὅσα. 

εοὐό δυι ὖϑο , σοέσγο, πσοίθπαο σοηίγαΐονσι. ὦ, 

ἈΣΧΟΙΝΙ ΟΝ ἩΕΙΤΡΟΥ, ζαηπίομίωδ πιοπδογὲμδ. ἴδ 
ἀΐπσα. ὅϑγπιπι. Ἰοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 5. - Ιάδ αἰῖθὲ 7 εωμεερεκός- 

ΣΧΟΙ ΝΙΣΜΑ͂, ζωμηπίοιϊμδ, ἴκ. ρογέϊο ναὶ ραγβ ἐενγγαθ 
ζμιπίομδο αἴνιοπδα. ὃαηι, ἰάδσι. σθαι. ΧΧΧΙ͂Ι, 9. Ῥε. ΟΙΨΥ͂, 
11. σοὶ ϑώσω τὴν γῆν χαναὰν, σχοίνισμα κληρονομέας ὑμῶν, 
11 ἀαθο ἴογταπι ΟΒβδπδδη, ρογέξοπεπι ἀϊιθβαια Βαοσγθιδεῖβ 
ψοβῖταθ. γιά οἱ 106. ΧΥ͂ΙΙ, τά. εἐ ΧΙΧ, 20. 1 Ῥεν. ΧΥ͂Ι, 18. 
ϑορΡΆ, ΠῚ, 6.6. ϑωέααδε: σχοίνισμα, μέτρον μέρος, κληρουχία, ἡ 
Ξῆς γῆς δεσποτεία. ἴδιον γὰρ τῶν κεκτημένων μέτρῳ τὴν γὴν ὑπο" 
βάλλειν. ῬοΒῖίοτιϊοτα γοσῦα ϑιωέαάϊαα ἀδδυπιοὶϊ εχ Τλεοσογείο δὰ 
Ῥε. 1. ο. οὐδβοενδῆῖο οἵίαπι αϊρέοσο ἴθ ποῖΐβ. 2 ὅδ, 1, 2. 
ἐγένετο τὰ δύο σχοινίσματα τοῦ θανατῶσαι, καὶ τὰ δυο σχοινίσματα 
ἐζαίγρησεν, βοθαῖ, υὐ ἀυδε ραγέοα οοοἰδετεῖ, οἱ ἄυδ8 »Ῥαγέσε ἰπ 
γίϊα δοινδραῖ, ϑοϊ]οθῖ ἴθ δηϊζοοδθηθρυδβ Ἰορίτας, αν ἄθπι. 
φαρῆίνου. ΝΘ ὐια5 δὰ ἐδιγᾶπι Ῥγοβίγαῖοϑθ ἔσπο τ δι Σ8886. 
ϑιρηϊβοαὶ ἐϊδαπο ἢ. ]. σχοίνεσμα δὰ ἰπιδιίοποιι ΒοΡσ. δϑπ. 
7πὸ πιοηδεγαὲοδ. «(4ι. οἐ ΤΙ ΧΧ ϑορἘ. 1,6. “4ω. ΤΣ Αεοί. 660. 
«οὐ, τοῦδ. Τοΐπι. ει. Π]Ι, 4. 4φω. 1 ϑδιι. Χ, 5. Ὡδὲ 4υΐς 
ἄδην “φιλία Ῥτορτῖαπι γοοῖβ Βοῦσ. ποεξομοπι ὀχρτοβεῖϊ, σχεῖ- 
σψισμα δυΐδιι τρῖδρΒουιΐοα οοοέωμπε, σαίσγναην ποῖδτ, τὶ ΘΕ, 

᾿ς Ἀὲπο οοπέμποέέοπῆα ποιλόποι ἱπνοϊνίς, ΟΧΧΟ [δ] χορῶν. 7π0. 
σύνοδον. ἔωΐρ. ρτερεπι. -- ἘΞΛΟΣ πὶ γὶατ, ἀενέποίεηέσα, αὖὧξ 0ὸ- 
εἶυβ ρεγάφπέεδ, γοὶ ἀοίογα α,θιολριέεα, Ἀ. 6. ἔγαο εὲ δδνογἐεαεϊε, 
ποθ δου], δγηε, εἱ ΤΙΧΧ Ζαδοδ, ΧΙῪ, 5». τὴν ἑτέραν 

-. 
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(ῥάβδον) ἔκάλεσα σχοίνισμα, αἸϊετῃα ( Ββδου απ) ψοοδῦδιᾳ 
γ2 6757 ὅτι. Υἱάο οἵ ν, 14, Οαρροίίο Ἰορὶ886 νἱἀδηῖυν δ3ῦ5η. 
γιά6 Βιωκέογγ εἑ απέϊονέδ. Ῥ. 857. Ζ.οχ. Ογγὲμὶ ΜΉ. Β όπις. 
σχοένεσμα, μέξρον, μερὶς, κληρουχία. - ἘΣΛΏ Ὁ Ρ]Ότ, μηδ. 168. 
ΔΙΆ, 2. μάκρυνον τὰ σχοινίσματά σου, ρΡτοϊοπρᾶ  ωπίομῖος τὰοεδ. 

ΣΧΟΙΝΑΣΙΗ͂ΟΣΣ, αἰϊπιεμσίο εἰ ἀδδογίρεῖο μδν ἑμρὶοιεέμπς, 
4ᾳ. ἀ. μμιηποιέαείο, ἀοιμάς: ρογέξο νοΐ ρᾳγ8 ἐέγγζασ ἐμηϊοιρίο 

᾿ «ἰέπιοπδα.ς ἷ. η. σχοίνεσμα. 2. 105. ΧΥ͂ΤΙ, δι τιρὶ ὕ5η Ῥογέξοπεπο 
εἰὐπεοηεδαπι Ὠοῖδῖ. 

ΣΧΟΙ ΝΟΣ, ἑωποεα, ἐμηοις ἀαἱ φογδοπάμπι σρέαέως, 
- φαἰαπειδ., 1ῖἴ. πιεδ σφϑοπιοίγίσα νέα, ἑέξίπογέδ, τ. σογία 
ἐεγταθ ρμογέϊο. ΟομΕ, Τὰ. Οαέαξενὶ Ορόγα ογέξίοα Ὁ. ὅ, Δ, 
δέΐωθ., οαἰαπιμδ. Ἰότοῖα. ἍΠΠ, 8, εἰς μάτην ἐγενήϑη σχοῖνος 

᾿ φρευδὴς γραμματεῦσεν, ἔταδῖτα ξαοῖαϑ 68ῖ ἑμμοι5 τηδη ἀδχ δότὶ- 
.ή6. χέφι. Ῥε. ΧΙ Υ͂, 2. σχοῖνος, αὐὶ ΓΧΧ κάλαμος. Ἑανεῖς 

τ δοο 1οοδ ἰηϊθερτθίππι Οτδόοοσαμι ζΖαμρίο ἴῃ Οὐπιηι. ἐπ 
Ῥιαΐπι. ΧΙ. Ρ. 86. σοπίλολοπιὶ, Ἡορχαθοὸ, δὰ δχθηιρὶ θαι 
Αεργρίϊοσυμι, οοϑτιΐ ἑπποὶ ΘγΏμἀἰ 1509 ρΘΠΟΙΘ, 1000 ρΘημδ» 
τυ, δὰ δοσὶ δηάμαι π808 ἔμ 1989. δὴν διλῖθηι μὰ σχαῖς 
ψοῷ,. ΦΌΣΙδ χ6Ώ:10 ἢξ δρυά ἴπιῖ, 66. ]Ἰοοΐδα οὐΐαῖθ, ἔμοεϊξ, 
ἀΐδοοζο μοδϑθπ,}}8 ΟΣ ϑδϑολοίἑαφέα «ἔγίδέορλαπδα, απ δὰ νοεθῃι 
σχοῖνος ἴῃ 1110 Οομιϊεὶ “ολαγη, ν᾿. 228. δε4υ, (κούχ ἀνήσαι, 
πρὶν ὧν σχοῖνος αὐτοῖσιν ἅτ᾽ ἐμπαγῶ ὀξυς) Βα66 δῃποίαι : δίδες 
φυτοῦ, κατὸ τὸ ἄκρον ὀξέος καὶ πληκεικοῦν προσεοικότος βελόνη. 
ψι46 οἐὲ δωέάαπι ἔπ ν.. σκόλοπες. οἴ σχοῖνος. Ῥἰϊηέμα Ἡ. Ν. - 
ΧΧΊ, 18. Ἰυπούυηι 1]]Ὸ0π πιαγίπωπι νοοαῖ, δὲ ἃ Ογαθοὲθ ὁχ.» 
Φολόθηοῦ νοοατὶ ἀοφοῖ. - ΥᾺγ, σαουδέέωε, Ῥε6. ΟΧΧΧΥΊΤΙΙ, 3. 
εὺν ερίβον καὶ τὴν σχοῖνον μου συ ἐξιχνέασας, ϑβεταλῖαπι τε δπι 
οἱ γηδη δε) πὶ Υ180 τηδδο ἴὰ Ἰηνοϑι ραοῖ!, ἴτὰ΄ Ζέοίέμιδ, οἴ δηῖδ 
ϑυπὶ “Γρεοἰδέιια, ουἱ σχοῖνος Ὦ. 1. εδὲ δοπιλέα 8. νέα ἀαπριιδέξοῦι, 
δὲ 4φιμξεῖσπι γορία, ἐπ 60, 4μοά ἐμπίρωϊίε ὀκέοπεϊς μοὶ δοίθαξ, 
πιᾶκέπιθ ἐν σρτίο. Ηέαγέως αἂ Ἐ. 1.: Ουοᾶ ποεῖτι ἀἐγδοξξο ΘΗ 

᾿ ἀχαπδιμ]οσυηξ, 1ἃ ΓΟΧΧ ἐχ ΗἩδδίδθο σχοῖνον ἰπιοσρτγοϊαια 
δύηῖ. Σχοῖνος δυῖραι φυδιαπαδηη ρβεπίυι οοπειοίιἀΐῃθ 
ραγέξεπι ὁὲ οογιϑέξξιεέμπι πιοιΐηι ἑξέπαγὲδ πιοῖδιῖ, τἀξ, φυῃοά Ὧ09 
πλαγέωπι, ἰὰ 11 σχοῖνον Ἀυπευροαῖ, «ἐροϊπαγέωδ ΒαθοΣ 
ἐθεῖαν ἀταρπὸν, γϑοξιῃ, ἐγαπιίέοηι, Ὑιὰο Ἡοάέμπι ἀ6 Βίδῳ 
ἐεκεέίδιμο Ογὶρᾳᾷ. Ῥ. τι0. ]ογϑ. ΧΥΤΠ,, τ. σχοίνους αἰωνίουφε 
Ἡϊΐόγομ. ϑεηιέαθ δαριρῖῖ, Οδοίοτυαν “4 ρεἶο ρτῷ νϑΔ 166 }480 
νἱάδπξος 535), υοὰ Μέωπε ποῖδς, φωοραῖ ταασϊο ἐπέεν σἰαπιίπς 
ἀμοέέμν, Οεπεῤγαγάμθ οουϊλοῖς, ΤΧΧ βογί ρδῖ886 κοῖτον. ΠῺΣ 
γεῖο σχοῖνος Ὦ. 1. 6856 ν᾽ δῖον ἐσρεδ 8. δίογεα δὲ ἐμηοὲδ, γιδῖτιρ9 
αἰμοίγέδιιδ, αἰ σαγίοο ζαοέα οἴ οοπίσχέα, αὐοᾶ ρτοὸ ἀοσεδῶν 

Ροαδϊζαπι δεῖ, αυοὰ δ: [ερεῖϊθυδ ποπη}}}} οὐρδδαῖ, μεσ. τ 
μαῦϑὲ μεπλομέμπι, ἃ 4αὰἃ νοοοὸ νἱἀο “4 ρεἰξέιεπι. «« ΟΣ, δεπιλέας 
ἴετομ. ΧΥ͂ΠΙ, χ5.᾽ ἀσϑενήσουδιν ἐν ταῖς ὑδοῖς αὐτῶν (κατα) 

σχοίνρνς, αἰωνίους, ἰαβχχρκυναῖας ἰδ Υἱδδ δι. ρος πιφηϑαγαρ 
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Δοΐετπδθ. Ογίφεπδα δὰ Ὦ. 1, ἴπ Οσέσπα Ολέοϊσείἐ ρ. 48, ἢ 
σχοῖνος ὁδοῦ μέτρον ἐστὶ παρ᾽ «Δἰγυπείοες καὶ Πέρσαις. Ἡεγοάο. 
4μ6 110. 1. ο. Θ. δύναται δὲ ὁ μὲν παρασάγγης τριάχοντα στάδια, 
ὁ δὲ σχοῖνος ἕκαστος, μέτρον ἐαὶν “ἰγύπειον, ἑξήκοντα σχοινία. 
Ῥ 5 Ώ4{. Ν. ΧΙΤ. ς. τά... ΟοηῈ. Δα. Βεγπαγάωπε 46 Ἄϊοηϑε, δὲ 
Ῥοπάεν. απεΐφιρές 15. 11]. Ρ. 24γ. ᾿ηιωηρλγοάμπι Ἡοάζεπ, ἂρ 
εχ, δὲ, Ογέρ. Ρ. 120. ἂς ϑδέμγσίεχπ ἀἃ6 αέαὶ, Ἡαοεά, Ρ. οὔ, 
- ρο, ὑεάἶγί. ἴο6], Π||, 1δὃ. “42. Μίοδ. ΥἹ, 5. δεὰ Ἰερεη-. 
ὅσαι εδι πὲγορίφυε σχίνων., ἐεπέέξφοοτωπε, αἴ τεοῖο οὔεοτνδῖ Μ 26. 
γογίγπιμα. ἸΝΟΠ ΜΠ δἰδευπηξ, δριιὰ ΓΧΧ ρῥεϊανΐειβ πὰ δτ80- 
οἷς ᾿ἰτετῖδ δχρτεθϑυμὶ ἔπ686 σχιεὶμ, ηποᾶ οσοδείοπεπι, Π]υὰ 
σχοίνων βηρεινὰϊ ἀεᾶετῖι. Ἡπολαοίέα ἴπ ϑαρρίσπι. Ῥ. 23:17. 
σχοίνους ἐωσισοπε ἰπιειρτεδιασ, τὶ “αἰέοεπι ραλωδένοπε ἑπποὶ 
Ῥέσμαπι ἱπιο)] ποτίηϊ, 
"ιν ΣΧΟΜΑ Ζ4), οἐέωπε λαῦεο, ναοο, ἐγαπφιρέζέι6 σέ οἐέοϑιια 
4. ΠΡΌΣ ρατῖ, ἔοδι;. ΚΚ4) δ᾽ ἼΘΙ, βέγερεγα, ἐξμπιιέέμοϑα, 
“Ζ44ὲ. Ῥτον. ὟἼΊΙ, 11. σχολαζουσα. Ἐξ χοϊάϊε εἴτο ἄορίο δηῖΐο 
σχολάζουσα Ῥατιϊσυ!α, περαυᾶϊ, δὲ σγολαζουσα τοὰ ἀεπᾶτιαι Β:. 
, δῖ ρετ νασαπϑ, 80. εερίσπααο δίαϊπέ. Οομξ, δὲπιοηὲς 7.6ς, 
ἤισὺν. Ρ. άά4ι. 8. ν, ἡ". Βίοϊέμσ συτὰ γισέο ἴῃ γαγπι. Κσέ, 
“πε. ὕναεο. Ρ- 502. Ἰορειάττι ραῖδε ὀχλάζουσα. Οοπξ, ὀγλαζω. 
- νι, οεδδο, Ἠοίέφμί Ῥτον. ΧΤΧ, 27. σχόλασον, νασας 
εἶ. ποπὶ οδασσσ, Αὔἴο ὈἼη ἱηδετυΐς κῖ;, - Ε552}5., δαδερ(ο- 
3:9. ὅγπιπι, 5 8818. ΨἼ1]1, 10. σχολάζωντες. Ὑοκ Πδρο ἢ, 1; 
1.0}1}0 τποᾶο μὲ οέξοδος εἰ ἐγαπηιΐδος νοτιὶ ῬΡοϊεβῖ, 864 ρος 
Ψαοαπέον, Ὦ. 6. ορεγαπι απέοα, ὃὑὐ ροδῖ εϑπν ΒΌΡΡΙεΩ ἄυπ 91ξ 
δε ἐχοϊδετῖς τῇ αὐλῇ Οοηξ, οχαρία ἐρίᾳαος “οηϊζαιοονέμπι. 
ϑέγπιο δοΐεην δὲ δθὲ ἀθ πιαποεῖβαβ ροδ]ίοῖς α Ὠρνίάα ἀϊδιγί. 
Ῥυιϊ15. 119 νϑγο ἔτι ρϑῆθγθ πεῤηἐδέγαγε Ὠοῖδϊ. -- ΠΒἪΣ : ΒΒ, 
᾿Νέρῃ. εἰ ΗἸρἢ. γοιείσσιεσ σάπε, γϑιηρέθθ ἂρο. Ἑποά, Υ, ὃ; 
σχολαζουσι, οέξιπι λαδεηέ. Ψιάα δὲ νυ. 17. Ῥεδῖηι. ΧΙ, 10, 
σχολάσατε. ἰδογολέμα: σχολάσατε, ᾿ ἠρεμίσατε. -- ὮΒ, ἐξ 
Φφοπδρέοέιε γέπιρνθθ, δαραγρο, οἵ ὃχ δάϊυποῖο Ῥγαθραγο 
( 7Τλεοά. ἑτοιμάζειν). ϑγπιπι, Ναὶ. 1Π|,.1. δὲ σχολαξειν ὁδὸν 
ἔπ ποιΐοπο ΒΙρΒΙΠἶςα δοοίρίοπάτιεν δὲ, πὶ εἷε έαγν μαριραην 

᾿ “ϑαἶδ᾽θ ἃ δογαΐδειδ δὲ οπιηΐδιδ, μαδ ἐέδγ' ἐπιρϑαϊδγα ρμοσϑμπέ, «ἀδοᾳπο ρναέραγατ αὐ αὐνοπέμπι αἰϊσιέμσ, 8. νίαπ γχπρηΐνγθ, Οσπξ, 165:, ΔΙ. Τ. 4. ἃ. ». Τοῦ. ΥἹ, “8. Δ 525 χδορέοέέφ ἐπ πιδ. 
, Ἡεχαρί. κυ (εἶπο: ἀσθιο ϑγπισπαοδμδ) σχολασατέ μοε, νασαίΐθ 

, ἅπξλέ, Κγωζσ, θδπο: ργασόσδέο πιέλὲ ἀπγόπε. δ, 
ΣΧΟΔΑΣΤΗῚΣ Βλ᾽ ΜΙΝ, οείοσιμα δῖμπι. πιῶ) ΝΡ. τοπιΐα 

εὐ ψμ8 δια. Ἐπχοά, Ὗ, 17. 

ΣΧΟΛΗ͂Σ, οἐέκεπι, ἴξ, ἑαγἰΐξαφ, γπογα. Ὑ15» χηρέενα “ς8 
ἴε5.1,. 11], 12. σχολῆς. . Τα Βιφέξμϑ, τι νἱάοζον, ὁχ Ζοηέξαμοον πὲ 7.ἐχ. ΟΥ, ἴθ Ἠεχαρία, ϑοὰ Ἰορίτυν θὲ χολῆς, 4ηυοὰ νἱἀ6 πέτα 9.1. - Ὁ Ὶ,. »έδν ΟδᾺ, ΧΧΧΤΙΙ, μά. φαξοὶ σχολὴν τῆς 
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πορεύσεως, Ἰοιῖο σγαάω. Ἐς4 αἰ ἀθπι Ῥαΐατοηι, κατὰ σχολὴν Ροϊῖτιε 
δά σπῦ, ρϑαοέοπείπι, τϑξοτθιν απ 6886. Ζ,6ς. Ογνεὶ 5. Βτοπι. 
σχολὴν, διατριβὴν, ἐγχρονισμόν. -- Ὁ, νασμμδ, ψαπμδ,, Ὦ. ]. 
Ψψαομα ἔαδογο. Ῥιον. ΧΧΥΤΙΙ, ᾿9. ὁ δὲ διώκων σχολὴν, 4υξ 
δυΐοια ἐπάυϊρεϊ οὐέο. Μεσγοῖ. σχολὴν οὐ μάνον τὸ μηδὲν δρᾷν, 
ἀλλὰ καὶ τὸ περί τὸ σχολαζεόν, καὶ η διατριβή. 

ΣΙ Ζ4θ. βδογνο, βαἰμέὲ, αὠπχεξέο διὲπὶ, αγίρέο, ζέδεγο, οὲ 
σωζομαιγ δνασΐο. “γε, τπαρηίβοις, ναἐμα. “4. Ταὰ. Υ, κ3.. 
σωζομένοις. δϑεᾶὰ νἱάεϊηγ πὴδὶ μδθὸ νὸχ δὰ Ἴ)} Ὁ ροῖυβ ρμοτιϊς 
πόσο. Κμίραξιδ ἴάταθεῃ μαδοέ γοέφωέαφ. ὶιάθ ηποαιο ἱπέτα δᾶ. 
δις. ΧΧΧΤΙ͂Ι, 9. - ἤλι, 7ωῥρίο, ἴε6. ΧΧΧΤΥ͂, 15. ἔσωσεν ἡ γῆ, ᾿ 

8, 6, ἐὔμρονο ζδοίέ, ἑμίος ργαδδεϊεξέ. “, αρίε. Οομξ, 

ΜιΙολα εἶδ ϑμρρίεπι. 504. -- Δ: ΚἿΣ, ΤΙρΒ, οἱ ΝΡ. ἃ γα. 
Ὥευς. ΧΧΧΊΗ, 89. 1 84πι. ΧΧΥ͂, 55. υἱϑὶ Ιοοο σῶσα, ΖἈεο(ο- 
τεῖιες Ἰορὶ νυ]ῖ ὦ) μυσῶσαι. οτθα οἷ ὀχμίδοι Μοπέαμοοηέμα 
δὰ ".1,. Εὐτίδββα ἴῃ ἐοχῖα Βοργδαῖοο Ἰδοϊυτ ΟἸἐπι ἔαϊς νυ ἢ μῦν, 
80 ἰπ ΤΙΧΧ Τππ|. μὴ σῶσαι, τὲ δἴΐδπι νη ροπάδδς ἃ "30 }5, 
φυοὰ πιΐπΐπιδ ἐπιρτο δ }16 ἀϊοῖ ροῖοοι, Σμάρ. δ᾽ μεἰούδοθν αν πιδ. 
ϑὅγπισπ. ἐκδικῆσαι. Οδοῖοτυτη ἔογιη]α δόγνανσ ἀπέπιασι οραπε ἢ 
ἰόχει ΒΘΌτ. ΡΑΥΙΟΙ 80 ριδϑοο 6ϑῖ 6]]1ρΐο8, ;δ Ὠδαιρ6 ΒΏΡΡ]6δ-. 
ἔν ριγῶπι α ογἐπιέπθ 6. ἐπέωγέα δὸ νἑοίσπεα, 4 ὅϑδτα. Χ, 10." 
σώζεεν Βαρφὲ Βδπὸ ποίξομθηι δίῃ συ δεθηι, τὲ δἷὲ Ὀρόνι ὕενγα, 
αμαέῤέι ργασῦσγο (ὺὕἰ Κεωίραέμα Ὀδιο ττγαηῃ δῖ}, ὩδαιρΘ 
Ρωσπαηπέέδιεο αὐ ἐπ ργοσέϊο ουπδέϊἑιεέξα, δὸ ἰϊὰ σον αἰξφωας 
αὐ νἐοέογέαπι γερογαπάκπι, ἃδ η΄. »Ὁ}} μαι τὰσὸ δά ἰ θοῖυτ. 
Οομξεσ φυοᾷῃα 2 588, ΧΙ͂Υ, 4. - ἔθ ΗἸΡΒ. ἃ "Ὁ, δοπν 
ἄοπεπο. ἤπε. οὲ ΣΙ ΧΧ ι 885. ΧΙΥ͂, 45υ. Νοὺ ορυδ κϊδὶ νἱθ- 
ἴωσ, Βῖο πυμηθτοπι ναγίδτηπι ἸδοῖΣΟπτπὶ ΔΏρβΘΓΘ 80 δἴδϊθετγο, 
805. ΨΌΘ δυὲ ΛΝ 16ρ1886, ἀπχημηοο ΨΩ Β. 1. αυοδᾶ 
δδηΒ νοτῖδ8 γέσϑαΐσγο ζαοίοδαὲ 5. γεροϊϊεδαξ, πϑηῖρα λοϑέθδ, 
0011. ΤΏ 6η. ΧΙ͂, 52. δο νοοῖ σωζεὴὲν Ὡοτέοπ θη; νέρέογέαο γερογέαν 
ἐα6 βδυδιϊοῖδο. Κμὲσ. δωρεγαδαξ. ϑεπιίογμα ἴῃ Αρραν. ἐπ Κἡ. 7. 
ῬΡ. ὅοτ. Ἰορετγο τᾶν ἡσέβησεν."- ὭΣ ἩΤΡΉ. ἀοφιαίοην αοίος ἡ 
ἜΒτοι. 1], 5. τίς σώσει με. 1 δρόταπε ἥνυῦπι. Ν δι ααἷδ τὸρο- 
ποτα πᾶ] ἰσώσεε; 4086 νοοο8 4406 ρεγηγαϊαῖδο τορογϊ Ὡς 
ἴων ἴτε. ΧΙ,, 25. υδὲ Ομωγδογέμδ ὁχ ΝΊ5, 165. ὅγπιπι, αο Ἴλεοάς ᾿ 
ἐλδοῖς σωϑήσομαι Ῥτο ἰσωϑήσομαι. - ΛΝ: ὭΣΠἢ, δ] δὲ ΗἸρΡἢ. 
νένο, νἐνίῆεο. Θεη. ΧΙ,ΥΙ͂Ι, χ5. Ἐμ. ΕΚ, 10. Ῥτονυ. ΧΥ͂, 28. 
ἘΖοοΒ. ΧΧΧΠΙ͂Ι, τὼ. Ρε. ΧΧΙ͂Χ, 4. υνὲ ρτο ἔσωσας ϑυπιέδνειδ, 
Π01]8 ῬΤΌτδιιδ Ὡδοθβδι δῖα σορϑηξθ, θροτ6 ΔΥΌ]: ἐξωσας. «440. 
ἘΦ. 1Π1, 18, 868 68ῖ εἶπο ἀνθῖο δᾶδ6ο γουδῖο 8]108 Ἰῃ δτργθϑὸ 
εἶ8. - 9), δοῖο, πο86ο. Ῥα. ΧΧΧ, 9. Τυοροζαπε ἔοτῖδ866 Ἀν ων, 
Τα νυ]ροὸ αὐἱάδαι βαἰθσπι. 864 νἱάθ 5. ν. οἰκτείρω. -- “105, 
ζωπάαπιοπέμπι. Ῥτον. Χ, 16. υἴδοτο σότίεσαης, Υ͵1ά6 δὰ Ὠ. ]. 
ἤασρογωπι. -- σῶν, σαΐωδ. ἩΔΌ. ΠΠ|, 12. - πῆρυνν οὔτι ἢ ἀπρ]. 
οπιηϊπιοάα δαΐωδι Ῥε. ΩΧΧΊΧ͵ 5, - τῶν πηγὴ γοίδμεπε, 
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“ μοίΐο. ει. ΧΥ͂, 7. - ὈΝϊΟ γῥἴαν, δαζωΐσο, . ἢ. 6. οπεπέπιοάα 
4Σαἰμα, Ῥιε. ἸΧΡΗς 422. - ΛΌΌ, ἑηΐγα, ἐηζεγηδ. Ῥεον, ΧΥ͂, 4, 

7. 1,ερετοπὶ δἷωα ἀυδὲό πο. ἴτὰ δεδίοϊες ασρετι. - ἘΝ: 
τ ΘΗ: 005. ΡιΒ. ΗἸΡΕ, οἱ Νίρβ. ἐγέρίο, ὀναάο. Οεα, ΧΙΧ) 
17. 40. 1 ϑὅδπι, ΧΙΧ, εἴ. 12. ΧΧΨΝΠ, κ0 πρὶ σώζεσθαι εἰς 
δαϊωξέο σαδα ζμρόνε. Ἶεε. ΧΧΧΙ͂, 5. εἰ διὲδὲ βαερίῃϑ. Μῦν, 
1πὲ|. 1ον. 1, τι5. ὅϑγπιπι. [ε8. ΕΧΥῚ, γ. ὉὈΒ1 σωζέεν, ποῖδξ »ἔνεπε 
Ῥαγέτεπι ἐπέεὶ. ΤΟΧΧ 1Όὶ εἰκτειν βδδθας. - δ8Ό, ο7ωρίωπι, Ῥε. 
11, ὅ. τὸν σώζυνεα με. 1 ,εροτυῶς ὈΐΒΌ. - δ ἢ 02. Εα. ϑεκία 

ΟΡ». 11, 6. ἔσωσα, ἬΤΟ 400 ἴδπιθῃ τεροπδηδαπι 6686 ἔστησα, 
τιθῶο θοι νἱἀδε. -- Ὁχ9: ὉΧ, ΝΙΡΒ. εἰ ΗἸρ. ὁνασο, ετίρέο. 
σεη. ΧΧΧΊΙ, 30. 2 Ηερ. ΧΧ, 6. κ᾽ αν. ΧΙ, τά. εἰ δὲιδί 9886. 

ἴπι5. - 2, δκέγαἦο. ἔοῦ. ΧΧΨΥΡΙ͂Ι, 8. - Ἤγη3, ἦο. Τλεοά, 
ν». ΧΧΧΥ͂Ι, 6. σώσει κρίμα. υϑί ποῖ ερελάυπι ἐδῖ δώσει, 

τὲ ἔοτίδεθο 4υ͵δ δυδρίοατὶ ροςεεῖ, βεὰ σοΐζμν κρίμα εεἴ αβετϑ 
ἑμσέαπι σαμδαπι ρμαμρόνγεπι, δοεῷμα ἐμογὲ αο αἰδ᾽ σπαἶδγο ἐπ ἐμά ἷο 
σίο. Ὑιάδ δαρτα 8. ν. ζωοποιέω. - 30, ργοκίεσὶ. ὅγπιπι. Ἰοὺ, 
ΧΧΧΙ͂Ν, 9. σωθήσεται. - ἫΝ. ἔσο. 2 Ῥατ. ΧΙΡ, ι.. ΧΧΧΙΙ, 
8. Ἐπάτ. Υ1Π|, 2}. - 58, γεαϊἑπιο. Το». ΧΧΧΗῚ, “8. 168. 1, 
22. - Ὧ05, σναδίο, Ῥα. Ἴ, 8. ὑπὲρ τοῦ μηϑενθς φώσεες αὐτούς, 
δ᾽ πορπῦ: ϑοεί δου ππι ραΐδηξ ὥσεις οὔ. δεηιθπη8 καεαξερν 
Ὀὺ5 ἴα 1. Ολαϊαά. ποῖαὶ σερείδογα, δἰέοεγο. Οοπξ. Φνμοξ ἀπὲ, 
11. 1, ο. 10. - τοὺ, δναδον. ἴδε. ΧΙ, 20. ΧΥῚ, το. Ιδτετι, 
ΧΙΗΥ͂, “8. - πονΐῃ, ἐναδῖο. Οφα. ΧΧΧΙΗ͂Ι, 8. 2 ὉἑῬατ. ΧΧ, α, 
οὐκ ἦν σωζόμενος. ἈΟΩ οταῖ δμασοηδ, ἢ. 6. πόπιο φρο. 
ἸΝοθι). 1, 2. - ΠΝ, νἑάφο. Ἐπ. ΨΙΠ,6. Γάροτγα ἐγαηεεμ]ο: 
τυῃῖ. - δῷ ΡΥΒ. ἐπ οαὐξέο οοἰΐοοον, Ἐ, 6. φαίνμα διπι ὧς 
«Ψναο. Ῥιον. ΧΧΙΧ, 26. - πω, γορογέογ. 168. Χ, 2. Σωξζ» 
σϑας ἰὉϊ ποῖδὲ 9 οαρεϊωϊεαίε γραϊέχο ἐμ Ραένίαπι. -- πα αϑῳμο.᾿ 

ΤΆτθο. 1, ,58. τἰς σώσει. Ἰιϑροταμῦ δὰξ »ου ΜΠ "Ὁ, δῖ, φυοὰ 
χηδρίο ρἰασεῖ, πη ΠΏ. - Ὁ Ὑὦ) ΡΒ. περφπάζον. Ῥτον. ΧΙ, 51: 
401}. 1 Ῥεῖ ΤΥ, 18. ᾿Οοηξοτ ἱπέξα 8. ὑγοαίνω. -- ῬΛΌ,, γοέϊηαιι. 
Νυαι ΧΧΙ͂, 19. 1.6. Ν]Ι, 45. Τοῦ. ΧΥΠΙ!, «ὅ, - ὍῊ οἔ 
ον ὦ Ἰυποῖῖπι. Ιδύθηι, ΧΙΕ.11, 17. ΧΙΟΙΨΥ͂, χά. - ποϑηῃ, σοδοπείας 
Μΐομ. ΨΙ, 9. ιορόταπε χη, δῖ Πα βοου πάσηι Οαρροί» 
ἧμπι ἴῃ Ονϊδ, 8. Ῥ. θ55.ν. δὺῖ ροκίυ5 πρνυῖν. Ἐστίαδβο 4υο489 
πλἢ δοοορογαηξ, ,απδρὶ εδδεὶ ἃ νυν, δοπξυμάδηϊξει Ἰἰϊοτδϑ 

ξαϊταταῖοο ἢ οἵ ν, Οογίθ ποι δαξμέδηι ποῖδϊ, ν. 6. ΤΟ ΧΧΧ, 
.. 22. (ΟἹ ΓΟΟΧΧ τοδάυπι σωτηρίαν)» οἱ Ῥχγον. 11,7. δὲ Τέονοη. 

εαἰμέεπι Ὠαῦθι, διγ. 111, τ. ἵνα σωθῆτε, αἱ ΓΞΡΞΞ σναὐἰαιὶ, 
ϑγγμα: μέ νἱίαπι νἐναἰΐθ δετπρέέσγηαπι.. 8ῖ:. ΧΧΧΠΗ͂Ι, 9.ὁ σωζό- 
μένος, 4μὶ 46 ἑαίνωπι φὲ ἑποοέιέποπι ἀγόέέγαέμν, αὐδοφιο κὲλ 
ἐὐπιοὲ οὗ ροίφπέξαπι, ἀο αἰΐον ἐπέμνία αὐῆοξέ, ροέφηδ,, ναἰήμα : 
πάρ οὐηι οὐ κακοῦντες οἱ ἄρχοντες ἐχϑροὶ ᾿Ἰυϊάδοπει ροϑεηροῖα- 
ἴων. Ὑίάο συρχα 8. Υ. ὙΠ, δὸ Ββγοίδολποέάογὲ δρέοξξ, Ρ. 250. 

ΣΩΖΩΔΝ ΣΩ ΖΩ͂, εαγναπάο δοννο. ϑὴο, ὉδῈ ΡΆΒ, ΝΑΙ 
ΧΧΧΙΧ, ὃ, - Β.03 2 Νέρβ, σοι. ἐμ, λης 

Ι 

] 
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ΣΩ ΖΟΜΑ] ἘΞ ΣΩ͂ΜΑ ο΄ 38ὲ 

ΟΥ̓ΜΗ" ΣΩ ΖΟΜΙ͂ΑΙ, πεφμαφιαπι δέγνογ, ᾺᾺ) Ζωρίο, 
εἰἶδα εβμρίο. Ἰοῦ. ΧΧ, υ4, δο)])οοῖ δηΐδ πὴ ἱηνθποσγυξ 
διιΐ ΒΌΡΡΙΘὉ δα ρυίϊδτοης δε Ὁ. ν ᾿ 

ΣΩΠΜΩΑ, σονρμδ, ἀϊ. οογρμδ γπογέμιρπ, οασανοὺ, οἵ ἴῃ 
Ῥίυτ. σώματα; σογρογα δογνίξα, πιαποὲρέα. Οοπέ, δϑολενοδοίξεεπε 
δὰ Οποεραρεἰγὲ ϑιγαίσν. οἂρ. 53δ. Ρ. ἰοῦ. νης, ἐσπέογζιπις " 
Οἱ "“λλοε ἴον. ΧΥΠΙ, ,5. ϑολιοδῖ σογρὰδ υπιδησπι Βαυὰ 
Σ81Ὸ οὐλ ἵδθοϑγῃδουο δ ἐθηϊοχίο οοιηρδίδίατ, ΟΟμῇ, 265. Ν. 
Τ. ς. ». σκήνωμα. δεπιέσγειδ Ἰορότθ τρᾶνο]ς δώματι. - ἸῚΥ͂Ν, ἀμγὲδι 
Ρε. ΧΧΧΙΧ, 5. σῶμα δὲ κατηρείσω μοι. ἴϊὰ φυοᾳιυθ Ἰερίτας 
Ἡδεθε. Χ, δ. Οτνοέϊωβ σοπϊδοῖαραι ἀκουῦμα, ᾳμαϊέμπε, αυοᾶ 
ἀεϊπθ 6χ βοσιριϊοηΐδ σοπιρεηθὲο ἔδοΐυπι ἔποτὶξ σώμα. Ο΄ἰγοίϊο 
δοοοβεῖῖ “ηομδιμανἐξωϑ, Οαρροίίμδ ἴῃ Ογδέῖοα 8. Ρ. 799. οοῃ- 
ες Ἰοροδάυπι σώμα δὲ κατηρείσω μὲ σοιν Ὦ. 6. δόγνεπι τὴ 8 
ἔεοϊδεξ ΕΌΣ, 4018 δα ρῥυδϑδογσιρῖο 16 ρὶ8 Νοδβαϊοαδαθ, 401 δἰ φιθμε 
ἴῃ Ῥετρδἔιῃση δὲ Ὁ: ποϑηοῖραγο σο]οραῖ, δυγοῖι 1111} 8 Ρ}}8 ρ61ς 
ἔοταδδε. Ερο νδυο δϑδοηῖίοσ Ζ,.. βοδίο δὲ 8.118, 4 10 Ἰοουπι 
Ἰδοιϊοτῖο υἱτοθδθ σῶμα (4086 ὁχ Ἠοῦτ, 1]. ο. ἴῃ οοὐὰ, ΟΧΧ.. 
ἥττερδῖξ, υδὶ Ῥδυὶυδ Ἰοοῦ ὠεία μοδβυῖξ σώμα, οὐκ ἀγνοὼν 
οἷος δυΐϑ ἷο νϑγὺῖ8 ϑολοὶ, σν. ε, Ποπιαπας) τὸ ἑβραϊκὸν, 

αλλὰ πρὸς τὸν οἰκεῖον σκοπὸν τούτῳ χρησάμενος) 5δυδδιϊταυπξ 
δδηᾶσα ὠεία 8. ὦτα. -- ἜΘΟΣ, ἐπὶ οαπεϊοὶθ. Ῥτον. ΧΧΥ͂, 10. ἐν 
σώματι. Ὠεάυχοτυμε ἃ Ὑ3, σατο. - ταν σατο, Τιαν. ὙἹ, τον 
ΧΙ, 1τ΄ο. ΧΥ͂, ἃ. οἱ 21}01 δδϑρῖυβ. Ἅη]ρο δυο οἐΐδην τϑξοσευς 

᾿]οστια Τοῦ. ΧΙ , τά. ἈΡ1 ἐδπϊθὴ ῥὑτὸ σάρκες σώματος αὐτοῦ, ᾳφυοὰ 
οὔιοὰο ἐσ δβοῦσαϊςοϊδ εἴπηχοσίηξ, ποη νἱάδο, ἔοεγῖδ886 Ἰορθηνσ 
τ εξ σαρκὸς αὐτοῦ πτώματα. -- ΠΝ λ, δωρογδία. “ἴφιε, Τοῦ, 

ΣΙ, 6. 1,ορὶς 33. - Ὁ. Νοθα. ΙΧ,,26. Εσοοῦ. ΧΧΊΠ, 55. 
Ἅ4:. 12.ὄ 1.1, 25. - τιν. 1οῦ. ΧΧΧΙΙΙ, 17. - πο. Οϑη, 
ΧΙ͂ΨΨΙΙ, 18. 1 88. ΧΧΚΧΙ, το0..12. Νϑιδαι. ΓΧ, 57. δὲ δἰ ἱδὶ, 

κα δΒΗΣ, ἃ Ῥατ. Χ,,..χ2. 08] σῶμα οοἸ]δοῖνα ροπίξον ῥτὸ τὼ σώ“ 
ατα, δαάανεγα. -- ἤτϑῶλ. Ολαϊά. Τγ)δπ. ΤΠ, 48. 29. ΙΥ, 80. 
ψ, “ὅ. - ὃ, 7αοιδαα. Θοὺ ΧΧΧΤΙΥ͂, 28. πάντα τὰ σωὠματὰ 
αὐτῶν», οτδπΐδ πιαποὶρία ἸΠ]οται. 864 ουω Ὠδαῦθ δαενὶ, π6-. ᾿ 
416 χρἑ] 88 δῖο ροδβίηϊ 106]]6σὶ, αοἱ οὐτὰ τα] αυἷδ πηατί τι 
Ῥεΐωιο δϑδοῃῦ οἰγουπιοὶδί, ἀδιπᾶθ οσοϊδὶ,, ποῖ ἃ ψ6τῸ δἰἰδηυδι 
4666 νἱᾷεῖυς, ΓΧΧ Τηῖὶ.. }. }. ἀεξοτηιαῖοβ 6886, ϑοδαὺθ 
δοχῖροϊδδοὸ στέμματα, αὐ86,᾿πδὶρηΐα σομρ]δεϊογθηῖαν διαυθ 
διίωδ, 4α0δὲ υπομὶ αποηῦ ἐγίρυϊε ΚΖ γρὶ, 46η. 1, 20. Οομπξ, 
ἴδιιθη, 4086 δὰ Β.]. ποίΐανϊτ Ζίδολογμδ Ῥγοΐμδο. Κ΄. αὐ ναγία 
55. ἦοσα Ὁ. θ1. δ64ι. δ οπῖποπι ογπιαέωπν τφἜρείδγ ποῖαξ 
ομτη; αΥπιὶβ δὲ ἱπεισπίδμα ργοέξοδίδ. αι. ΧΧΧΙ, 0. - Ἠθ, }αγ- 
γεἶμϑ. Οοη. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 12. ἐσιτομέτρει ᾿Ιωσὴφ σίτον κατὰ συν 
ματα. ἔτυτηθοῖυ δἀπιοιξοθαίων ΤΟδορμ.8 δεοππᾶτιπι ΘΟΥρΡΟΙδ-. 

, ϑεὰ κατὸ σώματα (86, εξ ἰὼ ὩΟΠΏΆ]115 11 τῖ8 Ἰορίτυτ, σώμα) 
δ᾽ τοδροι θὲ ἔοσμου δα Βαρτ. ὉΠ "δ᾽, αὐ ο8 86 ῥΓῸ 078 ραγο 
φμὐ, Ὦ, Θ. ΡΓῸ πωπισγο ραρίέωπι, Ἐπμξ, οἰρωϊίδ. ϑοαδυχα ἰδ» 

᾿ 
Ἀ 
Δ 
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40}6 ΠΟῺ τη8ῖ6 ὀΧρτόβδοτυπ, Ὧ6Ὸ ΟΡτιβ οεἱξ ϑίδϊιιοσθ, ἴοοο 
σῶμα Ἰεροηάυτι 6586 στόμα, τ ποπηι}}} σοπίϑοογτπῖ, - πϑ, 
γσοδων. ἸοΡ. 1Π1, 17. ὉΡῚ ρὲτ σῶμα ἰταπδιυ]εγαπξ, 4αΐ8 καταχο- 
ποῦ Ῥιδεοθδϑοταῖ, αυοά δά σογρυβ νῃ]ρο τεξοσῖωσ. Νόοα {8 ἀϊ- 
ξεπυδ ἰἴδφυο σοηΐεοίζυτα Δγεγεείρίε, αἱ δυοίοτοπι δυΐι8 
Ψοιδιοτΐδ, αυδο) γεγΡ8 ροοίϊοῖδ ἀδ]ϑοῖδυὶ σοηδῖδι, δβοσίρεϊ 856 
Ῥυϊδῖ ῥώματι, 4υοά νἱἄδ δραὰ Σεογοεῖ. - 32, εαάανεν, 108. 
ΨΙΠΠ, "9. καϑεῖλον τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἀεαντιοναης 
οαάανεν οἷιι5 ἀθ6 ]Ἰίρπο, γ7͵146 οὲ δας. ΧΧΊῚ, “5. } Άορ. ΧΙ, 
22. χά. οὅ. εἴ οουξ, ΜΔ. ΧΙΥ͂, 12. Γπο. ΧΥΙΙ, 37. ϑιυέάαδς 
σῶμα, πᾶν τὸ τεθνηκὸς παρὰ τοῖς παλαιοῖς. Ἡεογολ. σῶμα, 
πτῶμα, δέμας. Οὐουξ. διυοΐοτγθηι Ὀγονίυπι 8680]. 18 οπιεγ. 
1. α΄, ν. 116. δὶ Ἡοπιοτὶ οἷ διενρέαἐδ Ἰοοα ἀοτε, ααΐδυ5 σώμα 
δονριδ γπογέϊι ψ6] σαάανεν βἰρηϊβοαδῖ, - ΦἙ), ἀπίπια. Οϑῃ, 

. ΧΧΧΥ͂Ι, 6. υδῖ τὰ σώματα τοῦ οἴκου βαπὶ “παηοίρία, φαυΐα 
ἀϊειιρυυηπίατ δὸ ὑχογθυ8 οἱ ΠΡ 6τῖ8. Οὐ. ΤΟΡ. Χ, 10. δέ, 
Βεὶ εὐ Ὦγαο. ν. 39. ῶ Μδςο. ΝΠ), 11. Φηιϑέμπι δᾷ ΤΟΌ. ]. ο. 

᾿ς Ἐϊοποόνπι δὰ Αροο. ΧΥΤΙΠ, ι5. εἱ Σοξξωεπι δὰ διαυάἄεπι Ἰοοσῦπι 
Ῥ.- 585. - ἫΝ, ομέέα, ρεϊϊέφ. ὅϑγπιπι. 1ον. ΧΙ,, 46. Ψιάείυς 
δῖα σῶμα ῬῪὲτ πιεϊοηγπιίδαι ποίΐοηθμι ροφ Βαῦογθ, πὶ νοὶ 
Ζιωραειε ἀταπδῖα!ε, 16 φυοᾳυς ΓΧΧΊΤΙΩτι. - ΟΎΟΝ, σπεδοτεπι, 
ἼοΟΡ. ΥΊ, 4. ἐν τῷ σωμάτέ μου. Νοπ αἴϊξοσ Ἰοροσιης, δὰ ἐϊ 
Ἐιτδηδίυ!εταπῖ, αυΐᾶὰ ἼῸΣ ῥ.Ὸ Ορροβὶίο τοῦ Γ}Ἵ Πα ποστηῖ, “- 
ἜΔ8»ν οαάανον, Οοι. ΧΥὟ, χι.  Ἀθρ. ΧΙΧΣ, 55. 1ε5, ΧΧΧΥΗΙ,, 
δῦ. δγπιπι, κα 885. ΧΥ͂Ι], 46. -- "Ἔν, οαγο. Ῥτον. Υ, 11. ἐξ 
ΧΙ, 17. - ἔγυ, μπιδιδέομα. Ῥτον. 111, 8. Τιορογαπε ἡμευ) 00}, 
ΤΥ, 22. δὰξ ροϊίυ8 δεπδΌπι ἐχργεβδουπῖ; ἤδηὶ ἐηεδέΓῥοιδ ἴῃς 
ξογάπηι Ῥτὸ ἐοέα σογροῦῈ Ῥομΐ βο]θῖ, ν. ο, 0», ΧΙ,,, 16. 51, 
ΧΙ,7,, 11. πένρϑος ἀνϑρώπων ἐν σώμασιν αὐτῶν, Ἰαροπτοτν Βοπιΐς 
Σδ68, οὕπη σΟΥρὺδ ΘΟΤΌΠΙ ΠΟΥ ΓΓ δὲ δορ.]τατδο ἐτδάίτοσ. 

ἘΣΩΜΑΤΊΚΟΝΣ, αὐ οονρμδ' ρογέξηοπσ. 4 Νίαοο, ἴ, 52. 
ἐπιθυμίαν σωματιεκαί. 

ΣΩΜΑΤΌΠΟΖΕ' Ὡ, οονρειδ ἐαδονίδιια, πιογ δία αὐὲϊσφωδ 
πιοαὲν ὁἐπιασογαέωσπ γοβοῖο, 8δ6ὰ οοἰέαρεαδ σογρογὲβ ψν γϑ8 Τϑ 
δίαμγο, δογγοῦογο, γέογδο. Ἐ5Ὰ ῬΙΏ, δαπο. ἘξεοΒ, ΧΧΧΤΥ͂, 4, 
τὸ κακῶς ἔχον οὐκ ἐσωματοποιήσατδ, πιᾶ]6 86 Βᾶθ6π6 ποῖ γϑ[0“ 
φτίρείδ δὰὺν εαπαϑρίΐα. ἼΤενέτεζέ. πισαϊΐσαπδ. Ογρνέαη. σογγοδογαφέϊ. 
ϑυρθοεδεῦοτγο ἰἴδη 6 Ροβδαπιυδ τηθά 618 ϑεπιίογὲ, 4 αἱ τεαροπθπ- 
ἄπ ραΐαρδῖὶ ἐσωποιήσατε. Τοΐγδ. 111, 8». ἐσωματοποίησε του 
ἵππους, ἀνεκτήσατο τὸ τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων. 
Οοπῖ, ϑυέάήαπει ἴτι ν. σωματοποιεῖνς : 

ΣΩΜΑΤΟΦΎΥ"Λ.45,, σονρονὶθ ομβέος, δαΐεῖϊεα. Ταοάϊεδ, 

ΧΤΙΙ, 6. 5 Επάτ. ΠΠ, 4. 5 Μδοο. 11, 3. ᾿ρεγολ. σωματοφύλαξ, 
δορυφόρος, νωτοφόρος, καὶ ὃ βασιλικὸς φυλαξ. , 

ΣΩΌΣ, «αἰνμδ, δο6ρας., ἑποοίιπιδδ, ἱ, 4. σάος, σόος δὲ 

σοπῖτ. σῶς. Ὦτγτδο. σν. 21. σῶον αἱ σφραγίδες, ἑπέερτα δἰρέλία, 
2 δου, 11], 15, 22. σῶὰ διαφυλάσσων, ΧΙ, λ4...ὄ 
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ΣΩΡΕΥ Ω, ἀοοννο, σμηιεῖο. ΒΓ, οαρίο. Ῥτον, ΧΧΥ, 
ο΄. Οοηξ. Τπαἀπ}. ΧΥ͂, 14. -- ον ΝῚΡΒ. σσασθννοῦ, ἐπ οιόπιες 
ζωπα ἐοΐϊΐογ, δἀραὰ ὅγγοδ. “ἴω. ὅγπιπι. Ἵλεοά. Ἐποὰ. ΧΥ, ὃ... 
ἐσωρεύθη. φ- Ὁ νοὶ υὐῳυώ, δοῤνοηιαο δοένο 8. αἰπιξέέσηο 
ἀϊπιέεέο. ΆΘΙΙ. 11, 16. ἐ60. οοἄ. Οχοκ. Ζχθ5. Ογνι δὲ 2,18. Βγ6π|- 

σωρεύεε, βουνίζεε, συνάγει. ᾿ β 
ΣΩΡΗΔΟΙ͂Ν, αφὸνναξέπε, οἰγπμέαέδ. ΘΛ ὈΎΘΤΙ, 

αεοόγνος ἀοόγνοσ. Ἑποά, ὙΙ1]1ς χά. 8εο. οοἄ. 52. δίοπι. θ6}, 

ΧΥΙΠ, 45.. Τρογελ. σώρηδοὸν, κατὰ σύστημα σεσωρευμένον. 
λέγεταε δὲ ἀναρίϑμητον. Ἄ606 ἐδ Ταίπιογέωα ρτὸ ἐναρέϑμητον. 
1.5. Ογνειρ Μ5. Βτεπι, Σωρηδὸν , βουνοειδῶς.. 

ΣΩΡΩῚ Χ νεὶ ροιϊΐῃε Σωρηκ. Ἐπὶ ἢρβα νοκ μβοῦσϑο ο᾽, 
είς ροπόγοδα. 165. Ὗ, ἃ. δγπιπιαοΐμς ἐκλεκτὴν ἰπιοερτοιδιοτ, 
Τμάο. ἀρυὰ ᾿εογολίμπι: Σωρὴχν ἐκλεκεή. Οσαξ, φαοαᾳυθ. 
'Ζοπαγαθ δα. ο. χη04. ΠΗἰογοηγπιμδ: .) Ἐκ Ρ]δηανῖς θδηὶ νὶ» 
» Ὅδδ ϑ0γδθ, ἀθϑιη 5018 ϑυπιπιαολιδε οἰ δοῖαπι ᾿ὨΓοΥρτϑῖδίλιϑ 

τς ρ,68ξ, ποῖ νοεῦυπι 6 ναῦῦο. το τηϊβὲ νἱάδίιτ, Φπρτίαιθηδ, 
»ϑοᾳ δοβδυμε, 4υἱ ταποῖυν ἴῃ γοῖρο. Αἴυπε ϑηΐα ΕΡτδοῖ, 

οηϑοῖδο 6866 βοηυ8, νἱτ16 ορεΐπιδε., πο ἀθότδ8 ἔτιιοῖαβ ἔδοδὲ 
»δασιο μογροῖιοθ. Πθμλαθθ ὅογθο ἃ φυϊδυράδηι καζλίκαρπορ 
οἰ πἰοεργοίδίωσ, αυοᾶ ποδ 1 Ρυ]ομοετίπιρϑ ἔταοτυδ ΘΟΉγΘΤΙΘΣΘ 
»» Βοδβυχηυδ." Οοπξῇ, σγαδέμπι 66 νἱδὶίς ἘΧῸΧ Ἵπέ. ρ. 2. ὁ 

ΣΩΡΟῚΣ, αοεννεα, οαπιεδ. ὩὺνἽΔ., Ἰάϑαι,"7πο. Τοῦ. Υ, 4θ. 
λεοοα, εἰ 1πο. Τοῦ. ΧΧΙ, 52. υδὲ 46 δοϑῖνο πιοτέποσυπι ἀἐοϊ. ἢ 

, ἴωτ Ζιμῖρ. οοπροτγέδα πιογέμογιεπι, -- ὯΔ. Οοπ, ΧΧΧΙ͂, δι. 166. 
ΨΙΙ, 26. 1 Ἀερ. ΧΥ͂ΠΙ, 17. “4. ἮοΞβ. ΧΙ, κ1. τ 8 π, ἀ06}» 
νμῶ. “44. Ἐχοὰ. ΥΠ|, 14. σωροί. -- 13, 1ο6. Π|,.15, 860. δ. 
Οοπιρὶ» α΄ σωρός. Ἰωερ6 σωρὸς εἶς. ἴοῖθα Βαεο οομίξπϑαξ 10“, 

πποτρτοιϊδιϊομθαι “΄φωζίαο οἰ 1 Ππεοαοεέἑομἶδ., ατιϑτι δείδια ζΖαδέμα 
οἱ Οναδέμδ ἴῃ οοπϊοχίοπι νοτδίοηΐβ τῶν ὁ δᾺὉ δδίθσίδοο ἴῃ 886. 
ξαστιηῖ. - ΠΟ). 2 Ραν, ΧΧΧΙ͂, 6, ἔϑηκαν σωροὺς σωροὺς, λΐα 
ε ἐδλὲο ἀοαγνὸσ [αοίεδαηέ. 1Ὁ. γ. 7. 8. 9. ὅγπωπ. δας, ΥἹΙ, 2, 

ΣΩΤΉΡ, ϑδεγωαΐον. δ, δαΐμδ. Ῥδ. ΧΧΙΠΠ, δ. ΧΧΥῚ, 

1. 15. Χ]Υ,, 6. οἱ δ) .01.᾽ - πυϑῶν. δυς, ΧΧΧΙΙ͂, ιὉ. Ῥο- 
ΧΙ, ἃ. 6. 165. ΧΙ, 2. ὅγπιπι. Ῥ6. ΧΥΤΙ͂, 20. - Ἀν Ὁ. Τὰ άᾶς 
ΠΙ, 9: ι6ὁ.. .Χ. ὅδιι. Χ, 10. 166. ΧΗ, χ5. 21. - ἫΝ, σχωρθὲε. 

“4. ϑ8πι. ΧΧΙ͂Ι, 4άγ. : - 
ΣΩΤΗΡΙΑ͂, .οαἴωδ, ρμαχ.. γουῖι ΗϊρὮ. οαἶνο. ἴδε. 

ΧΧΧΨΥΉΪΙ, 20. - ἔπυδηπ, πορωπι, Ἰοῖοα. ΧΧΧΙ, 21. ϑοιϑυπλ. 
Φχριεδδοσυηῖ. Νπι ᾿ππαὰ πονεπε ἐπ ΒδΔῸ οταϊϊουΐδ βοτίϑ 46 
δι] υῖε τεῖρο δ] σας Τυἀαῖοδθ ῥιδοῖθς ορίἰοαθαι σϑϑιϊξιθηάα, 
δχρ!σαπάνιπι εδῖ. - ϑῶν, δαἴωδ. ἃ ϑαῖη. ΧΧΠΙ, ὅ. 56. 47. ὁὲ ΔἸ ἰδὲ 
φαορίσυ. - ὥνϑοῦν, σδ. ΧΩΙΧ, ιῦ, Εκοά, ΧΙΥ͂, κν5. ΧΥ, 3. οἕ 
4111. “ζι. Ῥε. ΧῚ1, 6. ὉΔῚ γιὸ ξαῖς σωτηρίαις Ἰεβότθ τη 8]}6 1 
τὰς σωτηρίας. - ΠΌΣΩΝ ουπι ἣ ἀμ]. Ῥς, 11, 2. ἴοη. 1, 10... 

- δεν. Τλροά. Ῥε. ΧΥΤΙ, ιν. ποιεῖς ἀ6 δο σωτηρίαν μοι, 

πάϊειεὰι ζΖαῖῃὶ, Νοη πι|8]6 ηυοδὰ δοῆβτῃ. ἴῃ Σοκίὰ δόρτ, δπΐηι 

Ἰερίϊασ: "2π|25» θαρίδέ πιθ, ἀρργεβεπάδῷ πι πιαηδε, Ὁ, 6. «αἰ- 

κ 



νι ᾿ 
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“δά, ΣΩΤΉΡΙΑ -ὸ ΣΩΤΗῬΙΟΝ. 

φωπι σὲ ἑποοίωπισηι τῆ ργασσέαδέξ, - » ὉΠ Ῥατί, ΗῚΡΗ, δαΐναπε, 
δαἰναέόγ. 2 ὅ8πι. ΧΧΊΙ, ὅ,  ορ. ΧΠΙῚ, 5. Νοθαι. ΓΧ, 22. «- 
ΠΏ, νἐνέβοαέέο, σοπϑονναΐίο νέέαφ. ϑγιαπε, Θϑι. ΧΙ, δ, 
- ὑπ, μογξωρίμηι. Ἰοῦ, ΧΙ, 20. -- ἸΘΩ, ἀφεοίων ομπι 
αεημέφεσεπέξα, ἘΖοοῖ. ΧΥῚ, 4. εἰς σωτηρίαν» 416 νοτθᾶ οεἰάαι 

. ὅα Ὀοά. ζαξ. ροϑὲ ἐλούσϑης ἐκοίβοτυμ!ς, Οοτῖο Κμάρ. μαδοι ἐπ 
δαέμέοπι. Ἰυεροταπε »ύ5, δὲ δεοιῃάυμι δἰϊοβ ϑυὩὉ. -- π2ρ2,. 
7οεπιίνία. Ἰοτθτα. ΧΧΧΤΊΤ, 3». ὃν σωτηρίᾳ. ἴδ Β. 1. γοτῖοτεοϊ 

ῸΒΡ δηϊδοθδδηζδ, δὸ νογῦπι νοοῖ "302 δδηϑιιπὶ ἱρθογαηίεβ, 
Ψιᾶὰδ δΌΡτα 8. ΠΌΠ. - 05, σρνασίο. “ ὅ8πι. ΧΥ͂, .4. 2 Ραᾶτ- 
ΧΙ],.7. Ἐπάν, ΙΧ, 8. 15. ὁοὲ δ}1δὲ, - οὐ, ἐγαπφιέδέμο. Ἰοὺ, 
ΧΧ. 20.-. Εἷῦω, ρας. Οευ. ΧΧΥΊ, 81. ΧΧΥΠΠ,... ΧΙ Υ͂, 
17. ὄὅγπιπι, ἃ ὅδπι. ΧΙ, γ. ὭΡΙ ἰδαιθη ἱποφιζασπι 6ςξ, υἵγακι 
σωτηρία ἰδιῖππ δὰ Εὐὐἶῦ, δὴ γόσο δὰ τοἴδηι ξογπιη]ᾶπὶ 
ΓΟ. 9.8) σϑογϑη ἀστι δἰξ. δὶ ργίυβ,, σωτηρία ἴπ ποίίοπθ 
φίοίογέαθ δοοὶρί δηάπαι οβθοῖ: 1 ἢδο δηΐπι 6δὲ ρας δεϊἐἑ, 88 
δυῖεη ροδίοτίαβ, 4ποᾶ τὐἱδὶ πναρὶδ ρ]δοθῖ, δὰ σεερὶ τῆς σωτη- 
οἷας ὁ τε! απΐ8 [πεῖ, συ ρρ᾽δδαπι δβ8δοὲ τοῦ πολέμου, εἴ σωτηρία 
65861 ἢ. 1. 7,σέδα φμδοδδδιδ. - "ΔΛ, ἐαεξέεία. 7π0. 1ε8. ΧΧΧΥ͂, 
10. 80|}. πο ἀθ οαμδα δὲ οὗξερίο ἐαδέξέξαα ΞχΡ)ΐοδη ἀππὶ 10» 
“ἀϊοαν!τ, - πυβϑῶ,, σοδοηέία. ἴον. ΧΧΧ, ,2. Ῥτον. 11, 5. “44. 
ϑγπιπι. Ἐ68. ΧΧΥΙΠ, 29. “ἴφι. «1λεοά. Το". ΧΤΙΙ͂, 16. Νοϊέεια 
δὐδοπτίτί [πτ|., αυὶ ἴῃ οπμηῖρυδ 818 Ἰοοίν ἥυνϑη οἱπὶ Ἰϑοῖυαι 
Ἔυΐδ86 Ἰυἀϊοάτυμξ, 5864 ροιΐὰ8 γοοὶ ποθ δαξωέέθ ποίϊοπεπι 

. δυδιοθηάδπι δἰδῖυο. Ὑίιάς διρτα 8, ν, σώξω, - πρηϑω. [υἀ, 
ΧΥ͂, ,δ. 1 8δπι. ΧΙ, 9. δὲ. ΧΧΧΤΙ, 17. δι. ΧΠῚ, 1τ4. ἐε6. 
Οοπιρί. ἴπγοοαᾶ Ὦσδυπι εἰς σωτηρίαν σου, Ἐῖ 56. βαϊνεῖ [6 ἃ 400“ 
νἱδ Ῥοσίουϊο. Ῥοῖδος δείΐδπι νϑσιὶ: ἐπ ζοῤἑοέέαίδ. οοπϑέῤξῥιμξιδ, 

᾿ς Φίεσῳ ὅδ ἐξδὲ δέ, υὧκ εἰς ροδίζμν δἰῖ γγὸ ἐν. ϑίτασ, 1, “5. ἐν 
ναιρῶ σωτηρίας. ΝΑ] ἐπὶ Ἰόρότο σωτηρέα. Βοο δαηδα: ἔθπιροῖθ 
ὁρροσίωπο δπΐαι διιπί] πὶ οΡείηροι. 2 Μδοο. ΠΙ, 25. δϑξῖον 
ἐδηῖο Ηεϊίοάοτο Ῥοπείξοχσ Μ. ϑδιυῖ κδοτί ἤοίααι ὑπὲρ τῆὐ 
τοὺς ἀνδρὸς σωτηρίας, ΡῬῖο δαηΐξέαξξα γέεέἑέμέέοπα δαὶ σοηϑογνα" 
ἐΐοτια νἔέαθ. χα Νῖϑοο. ΤΥ͂, 25. ἐγένδτο ἡ σωτηρία μεγάλη τῷ ἰσραὴλ 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη, ταροτΐϊαταης Ποῦ ἀϊδ 1βγαϑὶἐῖδο ἐς ΤῊ 
οἴ ἀποίρποηι νἑοέονέαπι. ϑὶο ὑδυτραῖων πιῶ 166. ΧΧΥ͂Ι, 
1. οἵ πρησίη ϑα]ι. ΧΧΧΊΙΙ, τσ. Βαδγθο. ΠΥ, 24, ὉΒὲ σωτηρία 
οῬνῬοπίίους τῇ αἰχμαλωσίᾳ, δἄοοᾳφυο ζϑέξοοπε τοαϊέωπι ἐπ ρᾶ- 

,, φγέαπει ποῖδῖ[. ' 

' ΟΥ̓Κ ἜΣΤΙ ΣΩΤΗΡΙ Α͂, ποη 6 δαἴμα. ὨΝΌΣ Ὁ Ὠ1 ὨΠῸ» 
᾿Ὡ πᾶ ἔεα σα οοσοέαεπαάμηε, εοϊϊϊοοξῖ ἐαέα 6εὲ. ἘΞ 1ἢ. ΙΥ̓͂, το. 

ΣΩΊΤΗ'ΡΙΑ, ΤΑ, ἐϊδεναίξα, αἰἰδο., φιὶ Ἀγο δαέμεο σοίθ- 
δγαπίμν. ὅ Μδοο. Υ͂Ι, 80. ἐν εὐφροσύνῃ πάσῃ σωτήρια ἀγαγεῖν, 
ἔῃ οὔιπὶ ἰδϑοιϊιῖα ἀϊ68 ρτὸ 88] 16 οδίθθσατο. πος 

ΣΩΤΗῬ2ΟΝ, πκαΐωμεαγα, δαὐμδ. ϑΦΠ Ἢ ἨΠ ΡΒ. φαίΐνο. [68. 

ΧΠῚ, 1..τ- 5, “αλ, “εῆονα, 1εα, ΧΧΧΝΊΙΙ, 1.1. τὸ σωτήριον 
τοῦ θεοῦ, «εαἰμέεπι 2εἰ. «“ ῶ). Ῥε. ΟὨΧΧΧΙΥ, ;. κὸ σωτηριῦν 
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Φου δῴης ἡμῖν» θδϊπξεπι ἔπδηὶ ἀδα πορί8. Ὑιάὰ6 οἱ ἴε5. Τοῇ, δὲ. 
1,ΧῚ, το. ὅγπιπι, Ῥα. ΧΙ, 6. - πνυνῦν. Ρε. ΧΟΥΤΙ, δ. ΟΧΡΊΗ, 
122. ἴοο. ΧΙΤ, 5. ο΄ 41:01. 166. ΙΧ, ᾿τ8. σωτήριον, πιμηξέϊο, 
ἀγα, οἀὐέένια ἐμέσηιο ἰορμδ. Ὑιὰθ Ῥο. ΧΙΎ, τ. Οοηξ, 000. 1},30. 
εἰ Ογοίξωπει δὰ Ὦ. 1. - Ἴ"1Ὁ, οοπνοπέωδ. 1ε86. ΧΧΧΊΤΙΙ, 20. πϑὶ 
σωτήριον δδῖ ργοηιΐδδα ζεἰοέέασ, τὧἰ δἄἂθδο τοβροχοτίοξ ποιῖῖο- 

ἐπ δοι ὑγασεέἑίμσπαὶ ἃ ργοπιδέίσηαϊἑ, ἀυδπὶ Βαθδὲ Ἵν». - Ἐϑῆ, 
»Ῥακ. Θει. ΧΙ, γ6. - Εὐτῷὸ, ταοζύβοέμπι ραρφύδοιπι νοὶ σμοῖ αἴ» 
γέδέέοπι. Ἐχοὰᾶ. ΧΕΗ͂ 24. τὰ δωτήρια ὑμῶν, φαονγύβοξα νεεῖτα, 
Ῥέο «αἰμέδ. ἩΪο ϑύματα δ ᾽πτ6]]6ρὶ ἀοῦοτο ἀοοοῖ Ζ,.. 309 
ἘΜ έρε. Ον. ν. 83. Οοπέ, Εχοά, ΧΧΙΧ, 4,δ. Ἐκχοά, ΧΧΙΠΙ, 6. 
προσήνεγκε ϑυσίαν σωτηρίου, οβετοραξ 5δΔου: βοϊαπι ρεὸ δαῤμέα, 
ΨιΔ6 οἱ [,ον. ΠΠ|, ι. 5. ΥἹΙΙ, 4. το. 1υἀ. ΧΧ, 6. ὁλοκαύτωμα 
σωτηρίου. Μιᾶς εἰ Τυά, ΧΧΙ͂, 4. Ἐσεοι, ΧΙΥ͂Ι, τὅ. “οογοῖ.- 
υωτηρίου, ἐξιλαομοῦ. Απιοδ. Ὗ, 32. ἈὈΌῚ ῥτὸ σωτηρίου Ἰοβοτα. 
Δ Δ}}6πὶ σωτήριον δδουπάϊπι νοτα. “γα. οἰ Πεαίαπι. - ὙΌΠΏ, 
ἰαμε, ἵκ. οδέδοέιεπι ἑαιραϊο, 1ε6.1.Χ, 6. « πϑνθη. Ρο. ΧΧΧΊΧ, 
158, 22. ΤΒτϑα, ΠΠ, 26. δ:τ, ΧΙΨΊ, ., ὥσπερ στέαρ ἀφωρεσμἕς 
γον ἀπὸ (ϑυσίας) σωτηρίουγ ἴᾶμαυάπι δοῦππι δαρατδῖυπι ἃ 
ἑεαογίδεοξο οαἰμὲέδ. 

ἘΣΩΤΗΡΙΟΣ, δαϊμέαγίθ, δαΐμδεον) οοπδογρναηπαϊλ ιν ίηε 
λαδοηε. 88Ρ. 1, 14. σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, φαἰμδαγὲα 
δαηξ τογῦμι ογθαϊδγαι βοθηετα. Κρ. δαγραδιίέεα, Πεογοῖ. σωτής 
ριος" ὃ οὔριος ἄνεμος. Ζιμοέαη. 7δεογμπι ἀδαί, Τ', 1. Ρ. “87. φ(. 
ἨεΐεΣ. ἀγαθὴν καὶ σωτήριον λέγεις τὴν τέχνην. Ὑῖάο Τίς. 11,11. 
5. Νίσδοο. 7ὟΠΙ, 18. πότος σωτήριος» ἐρείωπι ζδεγαξίοπΐθ αὖ ἐπ" 
'ξεγέέω οαμδα ἐπεέίέμέιπι. Μιὰ Ζεχίοου, Ν. 7. 8. ἢ, ν. 

ΣΩΦΙΡ0, ΣΩΦΕΙΡΑ͂, ΣΩΦΙΡ.4'. Τρδβὰ νὸχκ μοδγαΐοα 
Βς, δὰάιτα Ποιὰ Σ᾽, Ζδογία, τποπιθὴ τορίομῖδ α ἈόρΟ ΙΧ, 
“8. 2 Ῥατ. ΠΠΙ, ι8. ἴον. ΧΧΙΙ, ,2Ω4. Οοοξ, Ππαὐν. Ἡοἑαπαὲ 
Τὲδο. Πέδοεϊ!, Ῥ, Ἰ, Ῥ. 172. δ64. , . 

ΣΩΦΕΡ, ναοὶ Ἰυπκία 4]. Σωφαρ. ἴρδα νὸχ δΒοῦσ. θιῦ, 
δωοσοίπα, ἐμδά. ἃ Ῥατ. ΧΥ͂, ,8. ὕπάο Οἰοδο, 18. ᾿Εν φωνῆ 
σοφὰρ (5ὶο δαΐπι φουίδίτας Ρτὸ σωφαὰρ), ἐν φωνῇ κερατίνης. 
Ἅ5. νἱτὶοδο: κρατίνης. ᾿ 

ΣΩΦΡΟΙΝΩΣ, πιοσεναίδ, ἐετιροναηέον, σαρίδηέον. ϑαρ.: 
ΤΧ, 11. σοφία ὁδηγήσει μὲ ἐν ταῖς πράξεσί μου σωφρόνως. 87. 
78: δαρίσπέεν. ᾿ : 

(ΞΩΦΡΟΣΥΎ ΝΗ͂, ἐεπιρεγαπέδξα, ϑαπίέαθ πιρηῖίθ, δον, 
Ῥίσηξία, ῥγμασηπέία. ἘΒ ΩΣ, ὮὨ. 1. ἐδηιξέαδ, πεαπομοέμαιο, ϑγπηιπει. 
ΟΟ}ε}]. Χ, 4. ὅεε σωφροσύνη παύσει ἁμαρτήματα πολλὰ, πιᾶτι- 
εὐοτυἂο δηΐπι πῆᾶρηδ ρεοοαῖα τοιϊηόε, Οοηξεν δέπιοπίε Ζες. 
Ἀεῦν. Ῥ. 1548. 2 Μδοο. ἸΥ̓́, 5). ϑωέάαδ: σωφροσύνη λέγεται 
9] ἀντιδιαστελλομένη τῇ μανίᾳ, παρὰ τὸ σώας ἔχειν τὰς φρένας: 
Ἡμδεο εἰ 4υδο δρυᾶ διωέσαπρ δοη αὐδήν, νοσῦδ 6886 Ζοέαϊογὶ ᾿ 
Ῥείωδ. 110. 1Π.. Ἐξρ. 466. ᾿οὔδοεναῖ Κιίδείενμσ. 4 Μίαοο. 1, 3:1. 
σωφροσυνὴ ἐσεὶν ἐπικράτεϊα τῶν ἐπιθυμιῶν, Ἐππ. γέ δὲ Μ5: 
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αν. σωφροσύνην σοφία, καθαρύτης, ἐγκράξεια, ἡμη; 
ἀἰγνεία. Ἠεεγοῖ. “Σωφρων 7 φρογνεμος.- Οοπέ, ϑωέοογὲ 1ἦ6ε. 5.}., γ. 

Τ. δ 

ἜἼΤῊΗΝ, »νίποίραέωδ, ργαείεοέωγα, οἰΐατι ὑγαδοσρέμπε͵ 
πῶς, “ἑαξέοιπι, ρμογεῖο φιοεἑδίαπα, πο. δεο. οοᾶ. δγν. Ηεν, 
σα οἱ, Ἰότειι. 1.11, 84, ὩΡ 1 ταν) εβεονί ῃξαν 1.4. κασσόμενον, 
ἢ. 6. οἷδπιδ πιαβάδίο τορῖο οσοπδίϊαῖα. ἘΠ 

74 ΓΗ“. ογάο, αρπιοπ, ἐμσιπα, οοΐογε, δὲ ἴπ ρ]υτ. 
τάγματα. Ῥερζίδεα, ὃλι, νφοανῤῥέμπι, ΝΈ. 1, 2. 5. 10. Χ,, ιά: 
χ8. 22. 26. 80. γαΧ}}]}1» ψαγία δριιῖηδ [βγϑα!ἰδευτι ἀϊβείησιο- 
Βαπίυτ, - 031, νδαϊέμπι ὀγίρο. ὅϑγπιπι, Οδηις. ΥΊ, 25. τάγματα 
παρεμβολῶν, νεχίδᾳ οαδέρογωπί, 80. δὰ 1512 δΌΡρρ]επάσπι 
δοὲ ὨΠΌ. ὙΙάἄθ οἱ ν. 9. “ Ὧ5Π, οαέσγνα, 2 88. ΧΧΙΠΙ, 15. 
Οὐοπξ. ποίαῖα δυρια ἴῃ Ψ. θηρίον. - ὩΝΌ, ογαΐησα, ολἐφωὶ 

᾿Ἑχοᾶ. ΧΧΥΤΙΙ, 17. - ἜΣ, πιαπμα, ἴξ., πὶ ταῦ. (Α 9) πιαπέριν» 

ζωδ. ἀρπιθη (Ρτον. ΧΧΥ͂Ὶ, 6.). Νυαπι. Τἴ, 1». 860, “ακ. εἴ 
᾿ 44, δὶ τοϊϊφαὶ ἡγεμονία ἈΑθΘπῖ, - ώΜ..) οαρέέα. 7πο. Ἰοὺ. 

ΤΙ, 17. ταγματα. δῖ. δ ἀκ οολογέα 8. αὐφπιΐγα Ὀδυτρδῖυῖ 
Τυὰ. Ψ1]. 16, 1 88πι. ΧΙ, 11. - "ὉΧ, ῥεασδ, ρμϑηίξξίφ. ι ϑᾶπι. 
ΕΨ, το. τρεάκοντα χιλιαδὲς ταγμάτων, ττὶρί ἴδ πι2]18 ροαϊίέμπε. 
ΨίΔ6 δὲ ᾿ ὅδ, ΧΥ͂, 4. υθὶ οἱ λουποὶ ΒΡΘῃὲ πεζῶν. Εἰ φῃο 1060 
Χο χ. νέμἑ Μ8. Βτεπι. ταγμάτων, πεζῶν. Τγοπιπεΐτα ταάιοαῖ, 
6058 ἰερί8εε “031, ἃ 0λ1, νδαέῤξωπι. 

741ΝΠ7΄.4, οονοπα, οογοπαπισηξιπι, Ὧ53., ογερεΐα. Ἐπ δοὮ. 
ΧΧΥΙΙ, ὅ. ταυνίαι σανίδων κυπαρίσσου ἐκ τοῦ “ιβάνου ἐλήφϑη“ 
αν, ΤΟΟΥΌΗΩ6 Ἰίρποτιπι Ἰομρίοτατ συρτοδδὲ ἐχ ΠΡ 8 η0 δυτδθ 
δι, ΑἸδῖονς ἴῃ τόκα μορτ. Ῥγο Ὁ5 νἱἀοιῖας δν05, οογοπᾶ, 
Ἰ1ορῖ666, δαϊ ροξίιδ ὁκ δόπίϑηϊία Ογοξίξ πὰ νοῦς θῶ. [εξ 
᾿ϑυΐῖθαι 9} σᾳγδαδμδ, Μϊεγοη. ἐεπεσ ἐαδαοίίας ογρτεοσίηασ. 
(Εᾳυίΐάεπι βυδρίοοτ, 11108 ᾿πῖϊ, βοσέρβὶ 886 τανεῖαε σανίδων, ἔοπ» 

᾿ ρας ἑαδιέωαε 8ὲ ογαδδαθ, ηυοᾶ Ἀπ1ο ]οοο δἀπιοάμππι οοπνθηῖῖ. 
Ψὸοχ τανδίαε τοροτιν δρᾶ ΤΑεοορἠγαϑέισι ἦν 1.6. έαπε. 11}. 

ΟΝ. οὐ 1.) Τδογοῖ. Τενίαε (ἰϊὰ νιτἴο86 δοτίδέτας ρτὸ καρνέαι), 
ζώναε, στέφανοι. ἢ δεσμοὶ, διαδήματα. Οο55. ἐπ 8:8, Οοὐδέϊπ, 
Μοπέξαμο. Ῥ. 476. τε ἐπὶ μὲν ἀνθρώπων τὰ πεζέεεα, στέμ- 
ματα. στεφάνη, ζωνη" ἐπὶ δὲ ξύλων τὰ κυματια. Δεν. Ογει δὲ 
5. βνγεπις Τ αὐνία, στέμμα, στεφανη. γίας “«Δοέέαπ. Κ΄. ΑΗ: 
ΙΧ, 39. “4:ἦέη. Ἰ. ρ. 55. Ἐ. διγαόο ΙΧ, θΘιά, Β. εἰ “«γεεοῖ, 
ΤῬέμο, Τλωογα. τ. 42. , 

ΤΑΚΤΙΛΑΟΝΣ, ογάϊπαγέμδ, σοπϑέξέμξμα ααὐ ογαϊπαπαππε, 
Ῥεγίέμβ8 ογαξπαπαλ δὲ ἐποίγμφησϊδ, ἃ ξασσω, ογαϊπο. . ΜΕ 22 
Ομ] 4. ρίας, νέγέ., ἴδῃ. ΝἿ;, 5. 001}, ν. ά. - 939,29: νοῦ ρὺ 
68.814, μίας, Ἐραγοῖὲ, Ἰδαῃ. ὟΙ, 2. 4. (υϑδὲ ὅγπιπι. ἄρχοντες: 
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. “ἴφιὸ συνεκτιποὶ) οἵ 6. Ἡειγολ. τακεικδὶς, σερατιωτικοῖς, πος 
. λεμεκοῖς) ὍΔ1 νΙ46 7242. - ἮΝ 

ΤΑΚΤΟἿΣ, ονγαϊπαίμφ, οοπαεέξἑέωξιδ, δφέαἐμέιε. 9, 
ἐγαπηιιλέέμδ, ἴτ. οσγέμδ. Τοῦ. ΧΊΙ, 5, εἰς χρόνον τακτὸν, ἱπ΄ 
ἐετρυβ δέαέμέμπι, Τὰ Αοἵ, ΧΙ, 41. τακτῇ δὲ ἡμέρα, «ἐπεμέο 
δυαῖοι ἀϊε. Οομ, 2,65. Ν. 7'. ς. Ἐ. ν΄. ΝΕ 

ΤΑΔΑΠΩΡΕΩ, πιθοῦ φῶσι, δϑηϑιξ πιέδογέαα ἐαηροῦ δ᾽ 
π92 ΝῖρὨ. οἰδέογφμεον. Ῥε. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, 6. ἐεαλαιποΐρησα. 1,6- 
ξοτυπὶ "25. - Ὁ, ναδίο, ἀδναφέο. Ῥε. ΧΥΪ, (οὗ 1εε. 
ΧΧΧΊΙΠΙ, κι. Ιογθηι. ΕΥ̓, κ35. εἴ δἱδὲ, ϑδγπιπι. 1686. ΧΧΊ, ἃς 
Ἰάεωι 1.8. ΧΧΧΙΠ], 1. ταλαεπωρηϑῆς.. δὶ ξοτῖο Ιεροπᾶσπ 688 
ταλαειπωρηϑεές.. Ῥτορτῖυθ δηΐαι 6δὲ δγπιπιαολὸ εἴ ἔγϑφυθαδ 
Ῥατιϊοϊρίοσααι πδὺ8.7) ἀρ αὕο νἱάθ, ἔγπεσέξμτι δὰ Χρῃορᾶ, 
Ἀἴεπι. 1Π|,.0,9.. 

ΤΑΜΑΙΠΩΡῚΙ.Α͂, ἀφνεπινα, πιξεσγία.. “»Ἰε,) οαἰαπιξξαξ, 
γα. 8. ΧΥΤΙ, 41. « πον ἕως, δῦ 4, ἀσργέέμαἑηα 
αὔιοῖον. Ῥε. ΟΧΥΤΗ͂, 24. υδὶ ρυϊδευηξ ε586 πϑιρδῃ.. ϑ'ϑοαξιν 
ὅθχα αἰῖοα Ἰαροταπῖ δα οῦϑλ. - ἤπλη,. ἐσ ΟΥ,, πιδηιδ εν ρ 6. 
“1. μεν. ΧΤῚ, 2. Ὁ} ταλαιπωρία πιοσδῳηε τιρξας, 146 φυα-" 
406 ἴπ πὸ Βυΐῃα αὐίΐου]! ἃ πιὸ ποῖδῖβ. - ΠΥ, ἀσγιρηεᾷ, 
165. ΧΙ ΥΙΙ, 11. - ἀχὸ, λαπίον. Ῥϑαῖα. ΧΧΧΊ, 4.. εἰς ταλαι- 
πωρίαν. Τιοβεταις Ὁ, γ8] νην, ἃ Ἰγῷ, σάφέανθ, -- Βὺηρ 
Ψέοϊοπέία. Ἰετειι. ΤιΪ, 46.. .- γ125.,, ΠΙΟΘΡΟΤ., 65. ἀρίον αμὶπιὰ, - 
ἑηρεπδ. ὅγπιπ. Ῥο. ΟΥ̓Ι, 50. .- "γ1;, ἑαπρίαν, «Αἴφω.. Τ)δαξ,, τ΄ 
ΧΧΥΠΙ, θο. - ὈΤΌΣΟ Ρ]υτ, δόνφαθ. Ῥβ. ΟΧΧΧΙ͂Χ, ει. ϑαρα 

᾿ς ϑυδδὰ ΘΧρτδδδεσάχε. - ὭΩΠῸ, ἐδηφόγας. Ῥε, ΤΙΧΧΧΨΊΙ, ι9..᾽ 
ἐπὸ ταλαιπωρέαφ. Τιαρβοτοτι 41118 Ῥαποῖῖο ἨΘΠᾺ., ἢ. 6. ὦ ἐθηρ- 
δγὶβ., εἰ ρόϊ ἐσπαῦγαα ροϊαταῦῖ Ὦ. 1, πιΐϑεγίαπε, τιξ ΔΉ, δ'ρη18.-, 
οατὶ. Ὑ Ὀαρροέίξ Ονὲε. δ. Ῥ. 920. - περ, αδυαδέαέϊο. Τοῦ, 
ΧΧΧ, 5. -- 10, οὐρρωϑ, οοῆδρεα. ϑγηωη. ἴου. ΧΠῚ, )).. Νοη' 
Ἰερὶς τἰὐὐϑ, υἱὐ ΒΟμΌλ ρμαΐάλταμπε, ᾿ 664 δοῃδυπι δχργαοβΐε, 
Ναν υἱὲ μπᾶ σεῦρὰ., αυδὸ οαγρόῦαπι εξ οἰπομέα ποϊϑηΐξ, 
δρυᾷ Ηεβτδροδ πιοϊδρμοσῖοο δὰ ἐπζεἰἑοξέαίσπι ἰτδαϑξοσιιμτατν, 
ϊα φυοηυα πόμα, οὐρρμδ δδὺὲ δυτθοϊυπι πιθεγίαα. -- ὈΏΡᾳ 
ἠαδον, τπιοϊσδέξα. ὅγπιπι. Ῥ8. ΤΙΝ, κκ. ΤΙ ΧΧΉΗ, 85. ΧΟΙΙΙ, 20. 
- πὸ “ἴφῳ. 5όΡἘ. 1, χὅ..-- πιῶ, ἀσναδέαείο. Θορἢ. 1, 1... 
- γκῳ), δέγρρέέμδ. Ῥ6, ΧΧΧΙΧ, Δ. μὰ οομαπιοάθ ἢ, 1. Ῥδν 
ἑηξεγέέμπι τεὰάϊ΄ ρΡοῖεδῖ. - ὅδπ!}, σατο, ἴοτθη. 1.1, 56, ἩἨϊΐϊο 
ἔοττο Ἰσρότιπε 3, δυὲ γὴν φυοά ρορὲ 7γοπιπιΐμπι Βὲφέξωδ,͵ 
οομΐθοξῖ. - ξὺ, "γαοέωγα. ἶε5. ΟΙΧ, 7. ἼΧ, τ. Ἰετθαὶ νὰ 
40. - ἴω, “αφέέαο, Ῥα. ΧΙ͂, 5. Τοτεαι, ΥἹ, γ. ΧΧ, 8. εἰ αἸτ0ὲ, 
ΤΑσοῦ, σε. ὙΠ, ι5. - ἢ πῆμ. ναδέαπάφ. Νϊο, 11, 4. 
- ὦ μειῖ, ναρεαξογ, 16γ. ΥΊ, 26. ΧΥ͂, 8. 111, 5.).- .« 
“ὩΣ, οπιίροέοηδ. 106}. 1,,5.. Πεἀδυπετυαῶιϊ ἃ ὦ, ναϑέανε.. 

᾿ΠΡιδρίοσθα Ἰορίτυς ᾳφαοαὰδ δρυὰ 2πο. 1δν. ΧΥ͂, χ9. δὲ ταλαι- 
ἁπωρία εἴ πιογδμε,  δρ60. χιοπιδέγιειπε, δὲ Ἀυλο νοοῖ ὨΙΆ, 

Κ᾽ οἱ. Κ. ᾿ Ι ᾿ 

’ 



,58 ΤΑΛΑΠΠΙΩΡΙ'ΖΩ -- ΤΑΜΕΙῸΝ - 

χεεροηδοῖ ἴπ ἴοχει μοῦτ. ὙΊιὰθ ϑῆρσα 68. ν, ὅτι. Σέριφοῖ, εἰ 
2:5. νί Μ8. εόπε. ταλαιπωρία, μοχθηρία. 

74.441Π2}}' Ζ22, πιίοστεπι [ασίο 5. γεαο. ττεὶ, ναεῖο.. 
'ϑγπιπι. 1ε5. ΧΧΙ, 4. ΧΧΧΙΠΙ, .. ταλαιπωρίζων. 

ΤΑΛΑΊΠΩΡΟΣ, πιΐθονρ, ἀφγιεπεγοδιεα. νη ρατῖ. Ῥδδ. 
ψναείαίμα, δὶ ναδέαπάμα, ναφέαέζονιξ ἀδνοέμο. Ῥε. ΟΧΧΧΥ͂Ι, 1. 
τΤλεοά. Ἰυᾶ. Ὗ,, 27. 10Ὁ1 νἱ ἃ. οἐπιεσέμο. “4ιε. Τλεοά. Τοτοαι. 
ΡΝ, 30. - τῖῦ, »αείο. «Αἰ. Ἰότειι, ΤΥ͂, 30. Ὑῖβο εἰ ΤοΡ. ΧΙΙΠ, 
11. 8ὰρ. ΧΙ, 10. 2 Νίδοο. 1, 47. Τἤεοεγοῖ. ταλαίπωρος, 
ἐπίπονος, τλητικός. ϑιεξααθ: ταλαίπωρος, ὁ ἄθλιος, παρα τὸ 
τάλας, καὶ τὸν πῶρον, ὅ ἐστε πάϑος. Ὅτε δὲ πώρος πάϑος τί 
ἔστιν, ᾿Αντίμαχός φησι' Πῶρον τέν᾽ ὠλόχοισε καὶ᾿ οἷς τεκέεσσιν 
ἔθεντο. καὶ πωρεῖν ᾿Ηλεῖοι τὸ πενθεῖν φασι. καὶ ᾿Αντίμαγα 
Θις᾽ ἸΙωρητὸν ἀλόχοισι καὶ οἷς τεκέεσσιν ἕκαστος. 1Παρα τοῦτο 
οὖν ταλαίπωρος ἐτυμολογεῖταν. ϑολοὶ, «Αἀγιϑέορῆ. ἐπ᾿ Φίωξ, ν. δ. 
ταλαίπωρος. παρὰ τὸ τλῆναι τὸν πῶρον, «ἅ ἐστεν πένθος. 

.- ΥΤΑΛΜΑ ΠΩΡΟΝ ΠΟΙΕ΄ Ώ, πιίδογηπι γα ο. ναὶ, Ψψαείο. 
Σοι. ΧΧΧΙ͂Ι, 1. ἜΝ 

ΤΑΛΩΙΠΩΡΩΣ, αἀογιβποῖθ, πρεϑογο, τηξϑογαδὶλέϊεγ. 
ΜΡ Ῥατε. Ῥαθ, [Ιπυὰ. Ὑ, 27. ἔπεσε ταλαιπώρως, οϑοϊᾷίε 
ΦΡΡίδδϑοδ, ΣΝ 

ΤΑ ΔΑΝΤΟΝ, ἑαϊοπέιπι, Ἃ25., ρέαπο γοέωπάίαπι αἰῤφυΐά, 
δρεοϊαιέτ : ἐαίομέιν, πιθηδηγ 6 ρόπ88 τοίμπάμηε, (Οοεῖ. δὲν 
'ιομϑ Ζωϑα, ἤσδν, Ρ. 792. δ04α. Εχοά. ΧΧΥ͂, 39. Ἐπ1Β. ΠῚ; 
9: Ζαοδ. Υ,, γ. 68 4}1}1 δδερίυς, 5 Ἐράσ, 1Π,.22.. διοὶ ταλάντων 
λαλεῖν», Ὦ. 6. Ὀπιπία ἐΐδεγοα ἰοφιεΐ, φπεΐάφωξα ἔπ δμοοαπι νεηΐ 
ϑοίηο ἰδὲ εθὲ. ὅθ νἱπο, αποά Ἰατρίταδ δαπιΐσπι διοὶ ταλάντων 
ποιεῖ λαλεῖν, 4720:6 πέπιξαπι ἰοημαοέξαξοηπι. Ἰᾶὰεο δαΐδωι υ808 
4589 Βδο ἔοτηιη]α υἱάδίος, αυΐα τάλαντον, τε516 ϑμέάα, τὸ μέγ» 

στον χρυσίου καὶ ἀργυροῦ μέρος ποῖδε, .5 ἘξΞάτ. Υ111, 20. ο[4]4. 
455, 00]1. Ἐξεάτ, ΝΗ, 22. Ζ2εν. Ογνεϊ 3,18, Βγοπε, τάλαντον, 
ζυγὸν, ὁλκὴν, σεαϑμόν. Ἐἐγηιοὶ, ὑποέἑεπες τάλαντον σημαίνει 
ὥ, “τὸ ζύγιον, τὸν σταθμὸν, τὸ βάρος, καὶ τὸ χάρισμα.΄ Τεογοῖ. 
φάλαντον, λίτραν ἕκατοὸν εἴκοσε πέντε κατὰ τὸν μέγαν ᾿Επεφανιον. 
Ὁομξ. δ 6. Βενγηαράμηι ἄθ ΜἼδηϑ. εξ ον. ἴθ. 11, Ρ.. 189. 

4Φ Α΄ ΔΑ͂Σ, πιΐρεν. ἢ, “αθ. ἴεβι Ἱ, 5. ὦ τάλας ἐγοὶ, ὅτι 
πατανένυγμαν, Ὁ ἸΩΘ΄ τπϊβοτιιπι, 418 νῸχ ζδιοίθυ5 μδεογεῖ, 81" 
χοἰ τος πυποὶὰν δρυὰ Ζωγέρεα. ἴθ ΡΛοοηΐςς. ν. ι845. 2 ταν 
λας ἐγὼ, τίν᾽ εἴπω μῦϑον, ἢ τίνα λόγον; ϑ.Ρ. ΧΥ͂, τά. ταλανεῦ 
ὑπὲρ ψυχὴν νηπίου, πιΐρεγέογεα διΐπνα ἰπξαπιΐθ, 4 Μδοο. ΧΙ], 
ά, Ἡεογοῖ. τάλας, ἄϑλιος, ταλαίπωρος. - 

᾿ ΤΑΜΈΕΙ͂ΟΝ οὐ ΤΑΕΖΙ͂ΟΝ, ργνοπιρέμανέξνα, “οθῆο 
οἷανο, σμδέσιμζιεπι. Ὡθμ, ἤπογγόέσ,, [γους. ΧΧΥΊΠΙ͂, 8... Ῥτον. 
11Ι|,.κῸ0. - ὙΠ ΘΓ Π, 4086 οοηϑῖγ, ἐξ ἔπ ρΡ]υτ. σοϊποίάιϊηϊ, 
Θεο. ΧΤ. ΤΠ, 50. Ἐποά. ΥἹΗ͂, 5. ᾿(δεϊησοίτεσ, 10. ταπαθβαι 
Ῥὰτϑ οὐδ συ] ἐπίαγοσ δ δϑοσθεῖοσ, υδὶ ταῦθα ἀξοποδον :πγδν 
ἔσταθ εἰς ταὶ ταμιεῖα τῶν κοιτώνων.) Ὦδυῖ, ΧΧΧΙΙ, 25. 6ὲ 
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ΑἸΣΡῚ ἜΡΕΡΙΗΝ Ἡδεγοῖ, εἰ, ες, νει 115, Βρέπι, ταμιεῖον; 
«οὐτῶνα. Ῥτον. ΨΙ], 27. 11 τὰ ταμεεῖα τοῦ θανάτου εἰορδῦζος 
οὶ εδγαλέο ἰπϊατρτοῖοσῖ8 κοιτῶνας ἢ ϑαλύμους θανάτου 3 
βδθὸ δμρῖπι, ϑϑἸοπιο ὀρροῃϊξ κρέσαις τιογοίσιοἱό. Τυά, ΧΥ͂, ), 
εδῖ ομεδεριρέμπι οοπέμραῖο. ΑΔ}. [00. 1Χ, 9. ταμεῖα νότου, ρδηεέγας 
ἐΐα αμδέγὶ. Εἶδεγοῖ, ταμεῖα, ἀπόκρυφα οἰκήματα. Οοπᾷ, δ μἐϊογὲ 

ἐ ᾿ 

Μέδοε. ϑαον. 110. 1. ο. 16. νΡ. 98. εἰ ποῖδία 'π ν. 7αμίας. « 
ἬΓΙ ΡτῸ ὙΠν ,ογαπιεη. ἴε5. ΧΙ.11, 22. Εοτβαπ Ἰαφογαηὶ Ἅπης 
- ΓΛ] Ρ]υτ, ῥγοπιρέμαγία, μοπμαγία. Ῥ8. ΟΧΤῚΘΤΙΙ, τῷ, Ὑιάς 
εἰ ΤοΡ. ΥἹ, 17. Ἡεεγολέμα (ροβῖ ν. Ταμέην): ταμεῖον, θάλαν 
μος. Ζ6χ, νεῖ, ταμεῖον τὸ ἐδιωτικὸν , οοὐξαγέμηι, οεἶδα ῥχγοπια, 
Ῥεπιαγίτπι, ραπίπι, ργοπιρέμαγειπε. 

ΤΑΙΠἼ|..Σ, Ῥχγοπιῶς οοπάμε, αἰϊδρσηθαξον δογῴηι, ᾳμαὰ 
εὐπαϊετια δὲ ργοπιεμάία βιεπὲ, οἴϊαυα αδραγὶξ ρῥγαφζοοξις, “νὰ 
ΠΣ ὉΣν μὲ σμρον ἀοηνέπι, 1686. ΧΧΊΤ, ι5.. πορεύου εἷς τῷ 
πασιοφόρίον πρὸς Σομνᾶν τὸν ταμίαψ, ΔΌΪ ἴπ ρΑΖΟΡΥ Δ. 
οἴαμι δὰ ϑοχηηᾶηι, ργαφσἤεοξῤλμη οἷς. οεγοῖ. χαμίας, φυζαξ 
χρημάτων ». προστατὴρ 7) δεσπότης . οἰκονόμός, . διοικητής. «. 
ἨΔ, ομδίομδασα, οοποέαρε.. ἸοὉ. ΤΧ, 9. τδὶ τϑρϊθη 411} ρὲ 
ταμίαν τοοῖΐυδ ταμεῖα Βαρδμξ:. αυεπδἀπποάθτ θὲ δρυὰ 272 - 
«γολέμσε ἴῃ ν, ᾽ξρίων ἰϊὰ Ἰερίτῳτ, Οοπξ, Ζ.. ον. Ῥγοίσρ. ἐπ 
ΧΧ πεῖ. ς. 8.. ΝΣ 

ΤΑΜΙΕΥΌΜΑΙ, Ῥγοπιμὲ οοπαΐμβ 86 οοἰϊαγέμϑ. διόηὶς, ͵ 
«δοοοηαίο, γεοοπαο, ἀέδρεηϑο, ΣΦ ῬΙΒ. γορνέπεο. Ῥτου. ΧΧΙΧ, 
}1. σοφὸς δὲ ταμέεύεται κατὰ μέρος, ϑ8ρ16ι8 δυΐδπι ἐκ ρᾶτῖρ 
τεσοπάϊξ, ἢ. 6. πος εἰξιηάϊε, Ξεἄ εχ ρατῖθ σϑοομάϊε ἀπίπιτπι 
βππι, δὲ δᾶρ ταῖϊοῃϑ δϑὲ αι ϑϑὶ Ῥομυβ8 Οδοοποχμῦβ πιδηϊίΐ 

, φ 

886. πῃ ποίίοπα αδοογναηαὶὲ Ἰορίτυν 4 Νίδοο, ΧΤΙ, 11. ϑιμαίαϑ:" 
Ταμεεξύδεαν, διοικεῖται, ἀποκρυπτεενγ, φυλάτεεφ. [Τὰ οὁὲ Ζόν. 
νιὲ 1,5. Βγόπι. υἱδὶ αυοά ρμτο ΖΤαμόεύεεαι νάϊϊο86 ἴῃ 110 
δοτι ρῖιπι 81: Ταμιεύται. Ὄ 

ΤΑΝΥ͂Ω, ἑσπάο, εκίσηο, αἰϊδίοπαο, φεραπάο. Ὡς 
1άδθη;. ἴον. ΙΧ, 8, ὁ τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνορυ 4ὶ σαραηποϊέ 
οοοΐτ δοῖυ8. Ἰεογοῖ. τανύσας, ἁἀπλωῶσας, ἐκτείναρ, κρῥεμα- 
σας.. Οοηξ, ᾳυοᾳυθ δὲν. ΧΙ.11Π7, 14. χεῖρες. ὑψίστου ἐξανυσαν 
(81, ἐξσάννυσαν) αὐτό. 1,686 αὐτὸν ὁ οοἶ, “416π:. 80,. τὸν οὐρανοκ. 

ΤΑ ΞΙΣ.) ογάο, γαέῤΐο, πιοάμο, τηϑηβωγα, τἠν ἐθγ)γυξ 
γι8.), ζωπαάϊωα.,, ἰϊ. σπκογοΐξιο, ὩΣ ΡΙῸ ΠῚ3Ἰ,. ἀμοέμϑ., γα έξθ. 
(: ε8ὲ ρατδρορίουπι νῈ] ροῖλῃβ ροείϊρυμ,) Ἐφ. ΟΥ̓Χ, δ. κατὰ 
τὴν τάξεν Φελχισεδὲκ, ἴαχία ογαϊζπεοπι αὰξ ἐοοιας ΝΘ] Ἰ8εἀφοὶ, 
Τὰ Οαἰίπιασλμα δίγπιῃ. ἐπ. 1ον. ν. 79. 80. - -᾿ ᾿Επεὶ Διὸς οὐ» 
δὲν ἀνάκεων ϑειότερον, τῷ καὶ σφὲ τεὴν ἐκρέναο τάξιν. ΜιάΘ 
Ἡἱε. ΟΥὲε. Ἠεῖρ. 1 ἑέοναν. Τ΄ 111. Ρ. 160. εἰ ΚΞ οξξωπι ὦ δ. 
Υ, 6. Ρ. 651: δο Ζεκχίοου Ν᾿ Τ' 6. ἈΞ. ν. - πθηϑι, λαδέξαοιο: 

801] εἴ Ἰπα ἔπ δέαέξογιε δὰ Βῃθ5ιδέμης. ΝΝοΩ πιᾶ]6. - ΠΏΣ 
οαϑδέγα, απ, 1, 82. ἀγὴρ ἐν κῇ. ἑαντοῦ ποδοῖν πηθδαυ θα 8. 

2 
) 

᾿ζωπι. δ, 111,10. ὁ ἥλιος καὶ ἢ σελήνη ἔστη ἐν τῇ τάξεν αὐτοῦν ὦ 

Ψ 



Π ἀπ ογἶδιθ δὺο.  ᾿οδ, ῥέα ἐγίέα. Ἰαᾶ, Ὗ, 20. ἐκ τῆς τά» 
ξεως αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισάρα, ε΄ ογαδπδ δὺο Ῥυρῃᾶ» 
θαπὶ οἴπὶ ϑίδοτα. Ἦϊο αφθοαυο, οὐ ΗΔ. ΠΙ͂, 10., τάξεως νοςλ- 

ΠΡΏ]ο τοί δὔηϊ, ηπΐα ἀ6 δέοἐέα᾽ ϑεττθο δὲ. ϑωξάίαε : ἤαξις. ἡ 
τάξις διττή ἐστιν, ἡ μὲν ἐν τῷ στρατηγῷ, ἡ δὲ ἐν τοῖς στρατιῶ- 
ταις. καὶ ἐκ τῆς ἦν τῷ στρατηγῷ ταξεως γίνεται ἢ ἐν τοῖς στρα- 

,διώταις. - ἘΩΡΌ, ἰοσιδ. 105. ΧΧΧΥΤΙΠΙ, 12. ἑωσφόρος δὲ 
εἶδεν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν: δὶ τάξις ἔοσιπι σοεῖξ οσγέκεπι δὲ φοπείἐ- 
“πέωπι ποῖδῖ, ὠπαδ ργορτεαὲ ἀφδδὲ ἀμγογα. -- Ἢ}, αἰἱδροοίεὸ, 
Σηδίγιοέΐίο. “φω. ἴον. ΧΧΥΊΠΠ, 15. δὲ τάξις γοῖ Ζοσειπε οαγ- 
ἔπι ἀοῖᾶῖ, μδὲ αἰξχιΐς ὁεὲ δὲ νεγϑδαΐμγ, δε ογεζέποπι, γοῖ 
γϑέξπι σογέωσυ δέ σοσιϑέξέμειεπι, αἀὍδην ὨΟ[Ι ΟΏ ΘΙ; ἥρ συ ΥῸΣ 

Δερταΐοα βαθὸς, τδδῖε ϑέπιοστθ ὥς. οὖν. ῬὉ. 1240. ἂὸῪ Ἵν», ἀἿ. 
Ῥοηθ δῖἴηυο ϑδέγεο. Αἴ. ϑγπιπε, 10". ΧΙ, Ϊ, 5. - Ὧσθ, ορως. 
«41. Ἰοὺ. ΚΧΙΨΝ, 5. ἐξελϑόντες {δ ρρἷ6 εἰς) τὴν ἑαυτῶν ταΐξειν, 
ΡΣ ταξις “Ορε9 αἰέομέὲ ἀεογεξμπε, ξὲ οορϑέξέμέιπι ἀοῖαῖ, ΝῖαΪθ 
Ηοηξαωσοπέμς ττδηϑῖ}}: ὀσγοδδὲ ϑπέ ἔρδογιεπι ΟΥ̓ ἐπεπι. « 
ὙΠ), ξηΐς. Ἰοῦ. ΧΥ͂Ι, 5. ΧΧΥ ΠῚ, 58. τάξιν. Ἐςδυ θαι νοοὲϊβ 
δαθοπὶ αἀυοηπα 7εέγαρδα Ἰθϊᾶ, Ὅτο δοάδω, Νῖ4]6 7ομζ. 
Ἔδηι ογάϊΐηόπι ἰταπρῖοϊῖ, Οαὐειηδδπιοδυμη ὀπὶ πὶ τάσσειν 60Πη» 
δέϊέμογθ, αἀεηέγα ποῖδξ, ἰϊα ταξὲς σπιηδ διροϊβοαῖ, φορά ἐεὲ 
οενγέμ ὧἂο αἐηπεξπε, δἄεοαυο εἰἴδπι ἐαῖ, φμοαῖϊ οογέοα πες 80 
δὲπιέίεο καδεέ, πξ αἀἄδὸ δ σεβρουᾶθαι Βθῦσ. γὙρ. - Ὠυδ, 07. 
σαί. ὅγπιπι. Ῥτον. ὙΠ, το δ] τάξις ποῖδε γαξξογμοπὶ 86 
ϑογοπαϊ αο νοδέέφηαδέ, -- Ὁ ΜΌ,, σα, ἀσοιγίπα. Ῥτον. ΧΧΧΙ, γ4. 
τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ. ϑυδρίοος Ἰορεπάππι ἐνετείλατο. 
7Ταξις δυῖοπι ἢ, 1, ποῖδι ᾿ογΐηοπι ἐπ γεδιδ δεγεγεἶέδ. ὙΛΔΏ 
υΐοαι, -ἀοτιναϊαηι ἃ ἸΏ, ογαϊέγιδηι πιοῖαξ 2 θα. ΥΓ, 19. 
υδη|ύδηι ταάξος ἃ ΒΟ οὐπὶ ΠἼ, ἦδα, ἃ ὅην ἀεάδασῖο, δ6ῃθ 
Φοῃοἰ!ατί φῬοίοβε.. 146 δυρτὰ 8, σεέλλυμαι. - ΜΏ., ἐαστδἐἐθι 
φίωπι, Αἱ, ἃ Ῥατ. ΧΙ, 1. τάξιν. Ῥτδοῖθτϑα Ἰερίτυσ δρυᾶ 756, 
ἴον. ΧΧΧΥῚ, 28. υϊ τάξις κοίτης '65ὲ ἐοπιρεια ᾿οοΐέδεσ, αυϊθυϑ 
ψοτδὶθ 81] σεδροηᾶθε πὶ ἴοχέὰ Βονταῖοο 2 Νδοο. ἴ, 10. 

᾿ ἐν κουλώματι- φρέατος τάξιν ἔχοντος ἄνυδρον, ἴῃ σαντα Ῥυϊοῖ, 
ἡμπάμπι ὨδΌειδ βίοοιπι. 'Ἴ,οοο τάξον δαόῖοτοιι ἀδὰΐδθα δας 
ἝΛΟΣ πῆξιν, ἀποᾶ δὲ πόγος, πηγαὰρ,; πηγέτος, ἴδιαι Αϊοΐ» 
Ῥλνοκπὲ ἵ,, 26. Ρ. 96: πηγυλὶς ἀϊοῖτατ. Ὁοοϊεδοξυταιη μδπο [τ- 
τιδηΐ δϑαυθπέῖδ ν, 20..εἴ 1. ΑἸ ἸΕρδσθ τωδΐππε βάσιν ἄνυ 
δρον. ἃ Μίαος, ΙΧ, γ8. ἐπιστολὴν ἱκετηρίας ταξιν ἔχουσαν, 
Φρέεέοΐαπι ἐπ, ππούϊπωπι δρρέϊοαἐέοπὲθ σοπεογέρέαπε, ϑ6ὰ ἐϊέσγαι 

᾿ Φερρέξοες. ἀοπῇ. ξούδωπε αὰ Ἤδρθτ, Ψ, 6. ». 651. 4 δος, 

Φ 

ἌΧ, ὅδ᾽. εοἰσδεξαμένου δὲ τὴν λοεπὴν τάξιν, τοοϊρίδβίθα δυΐδηι τσ "ὦ 
δἰαύδηα σολογέθπι, 2 Νῖδοο. ΧΙΠ, 41, ἐκ τῆς δουδαϊκῆς τάξεως, 
ἐχ ἸΙυδαΐοο δχθγοίέε, 8 Ἐδάτ, Ἱ, 15, οὐ ἱεροψάλται ἦσαν ἐπὶ 
εῆς τάξεως αὐτῶν, δκαηὲ φ510 "θοῦ 2 ὍΜῸ 6556 ο(οδεδαηΐ, νοὶ ἐπ 
οὔθοέο δῶο νορδαδαηίωγ, 8, Ῥαγέδς ὁπας ἀρεδαμ. Ἠοῦτ. 

, ΠΊΟΥΘΤΣ,, ΦΌΡΟΥ φέαδδοπ, Φῖμε,) 00}}. ἃ Ῥατ. ΣΧΧΥ͂, Χ5. 5 
Ν 
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Ἐπάν. Ὶ,6. ἐν τάξει ϑύσετε τὸ πάσχα, οχ πιαπαϊζαέο 6. ογαΐπΦ 
τηδοῖδῖϑ ΔρΏ ΠΣ ΡΔβ Βδ]επι, ὔ 

ΤΑΠΕΖΝΟ Σ,. διὲς, ἐσπμΐδ, ραωρορ, πιοασφοέμδι 
ΠΩ, αὔρίοέμα. 1.6. ΧΧΧΊΪ 7. - ὕϑιε, ἐμσεης. ἴοῦ. ΧΧΙΧ,' 
25. - οἷ, »ἱγ. Ῥτον. ΧΥῚΊ, 4. Ἰιὰ ᾿διοίίια ἂς Ττοπιπιέμδ. 
ϑ6ἀ ]. ). τε ποαυϊάδαηι Ἰορίτυτ, δὲ δυοῖοσ δυϊὰβ νογδίουἑβ τοῦ 
καπεινοῦ ροιρθῖδηι ἀθ δυὸ δά! ἀϊξ, -- ΡΝ ΠῚ, οὐπριέμηε 
7ονέξεπι. 1οὉ. ΧΙ͂Ι, αι, δίμο ἄονίο δ βῆυ, ἐξέωδανα, ναοέέίαγε, 
᾿ἀοετίνδταπε, Κμρ. φιὶ ομργοεδὲ γμογαηέ. ΞΒογεοηΐμδ δὰ Ὦ. ]. 
ουτὰ Αγοπιαγογὸ ἢ Ὸ ἀθάποϊξ ἃ ΠΝ), ἐγγαππλάειε ἀαογοογα. “ 
1, ἀέέξγέξιιδ. Ῥ6. ΙΧ, 4., - μϑῖ.. 1Ἰάθπι. Ῥε. ΧΧΧΙ, ,)8ὃ.  .: 
ἢ, δοηιὲδ, 165, ΧΙ, 4, ΧΧΥ͂, ὦ, ΘορἈ. ΠΙ, 15. - »ῸΨ, ῥγον ον 
7μπησμ8. Τιονὶς. ΧΠΠΠ, 5. ά, .δ. « ὩΝ, πιαπϑισέωξ. Ῥτον. 11], 
54. 1:6. ΧΙ, 4; ϑόφΆ. 11, 5. « ρῶν, λωπιέαα απὲπιὶ, εἶδ. 
ῥγδεαῖο, πιαρϑιοέμαδο. 7π0. Ῥτον. , 59. προπορεύξταε τοῖς 
ταπεινοῖς δύξα. Τιοοῦαι Πᾶρότο ροῖδεε δδὸ νϑγϑίο', ἐπρυγί υινίδ 
δὶ οοπ εδιδοῖϊυν Ἰοσα δία): Ῥτον, ΧΧΙΨ, 54. ἥξεε προπορευο- 
μένη ἡ πενία αου. Ῥκ. ἘΧΧΧΙ͂Ψ, τά. δικαιοσύνη ἐνώπιον αὖ- 
τοῦ προπορεύσεται, οἵ 165. 1,111, 8. υὐ δἄάθο πο οριιδ εἰἷξ 
46 οοπήίφοϊοτα, 4086 δἰϊαυδῃο τηδὰ ἔυϊξ, Ιδβετθ: προπο- 
θεύεταε ταπεινότης δαϊ ταπείνωσις τῇ δύξᾳ. -- "58, αὔέοέιιδ, 
Ῥαμρογ. Ῥ6. ΧΥΤΙ, 50. 166. ΧΕΙ͂Ρ, 52. Απιοβ. ΠῚ, 7. δὲ δ δὶ, ) 
- ΟἽ», πιααεἐοοίπιμδ, Ὦ. 6. οπιχιὲ Ορ6 ἀδεεμέιδ. Ῥδ. ΟἹ, χ8, 

᾿ΨΙάο ἰδθῃ δὰ ἢ. 3. ϑαίλέμης, -- πόρε. μην πιοαάεςίῖ. Ῥτον. 
ΧΙ, 2. - ἡ, Ῥαωρογ. 1 ὅδ. ΧΥΤΙ!, 25. ἀνὴρ ταπεινὸς, νἱῖ 
ΔΌΡοΙ. Οομξ, 140..1, 9. - νυ) ἐπιργοδέδας. ἴ68. 1011], 4, 

Ἑσοτῖο Ἰορογθπι ὥ. - νυ, λωπιξέέα, 1,6ᾳ. ΧΙΤῚ, 21. ἴοβ. Υ, 
11. Ῥε. ΟΧΧΧΥ,Ι, γ.. 44. ὅγιωπι. ἃ ϑαια. Ὑῖ, 22. - δε 
γαχ. ἀμπιδίδον. 166. 11, 11. «θυ, λωπιϊέαξἑος (ΟὮ6], Χ, 6, 
πλούσιοι ἐν ταπεινῷ καϑίσονται. - ᾿υΒο ἐοοις διεπιζέα, ρίαπ» 
ἐὲφε. ἴος. ΧΙ, 16. τὸ ταπεινὸ, Ὀδὶ. Α)1 τὰ πεδινί, -. "Ὅτη ρίυτ, 
γοίέα. ΤΠοοά. 164. ΧΙΧ, 10, ξὰ κταπενά. Ὠεάυχὶς ἃ Ὠγω, }ὸ» 
παγϑ, πο Ὠἵου, Κμπαπιδηέα, Ῥ6. ΧΙ, 5. - σὯηθ, ἐηξεγίον, Τὰ, 
1, χ5. δὲε. ΧΧΥ, ,χ5. καρδία ταπεινὴ, οον αὔιοέμιπι, 80. οτϑαῖ, 
10. ΧΧΙΧ, 8. ταπεινὸς, Ρᾶμρ δ᾽ ρῥγοδμδ 8, μαγϑ ραιρεγ. 7μαελ, 
ΧΥῚ, ὗ: Ρῖο. ταπεινοί μου Ἰεβεπάυμι Δερίττον ταπεινοί σου, Ὦ- 
8. Βυχπι δεῖ 80 ἀείδει! ἃ ἴ6, υἱ δά Ώϑυπι τοξεγδῖυτσ. Ἐδδάοθα. 
τοδάο16 οθδοσοδ ἀυοφυε 6ϑὲ σουρῖ8. δα αοπεῖρυ8 οἱ ἀσϑενοῦνν 
τές μου. ἵναρ σον, οο δεμεα: α ἐδ αὐ ἀδερεγαέέοπαπι αὐαμοέξ, 
ὙΙ146 φυρτα 8. ν, ἀσϑενέω. Οοτῖα δἱΐϊεσ ἴα Ἰοουδ, δχρ] οατξ 
ποαυῖε. ΕΒ, Τί, 11. ΒΖῸ ταπεινοὶ ἱὰ 778ὲ..ὄ γμηαἊαὶ.. γλιῖοδθ 
ἸεξιιοΣ ποταμοί. “Ὁ 

ΤΑΠΡΕΝΟῚΣ ΕἾ ΠΜ7 . Ραωρον δέπε, «οδέῤῥιρἑδ 82 7Ὲ} 
ἨῺ, ἐογεέδ δι.) αὐ ραμρεγίοπι γεσαοίμθ, αἰξογμαίμα δώπι. “" 

. ον. ΧΧΥΙΙ, 8ὃ.. ἐὰν δὲ ταπεινὸς ἢ τῇ τιμῇ αὐτοῦ, 81 δυαῖοπι 
, ᾿Ρκοῖῖο φίτῃϑ οαδδέϊέμέμθ οἐέ, ϑῖο Ἐωγίρῥαδο «ἱπάνοπιασλ. γι 479. 

ἐ 
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Σγὼ ταπεινὸς ὧν τύχαις ταῖς οἴκοθεν. ἐξο; φυὶ ἀσείξέμον ξοτῖυ» 
Ὡ18 ἀοπιεβίϊοῖδ. κα 

“ΤΑ ΠΕΙΝΟΙΣ ΤΕ ΔΕΙ͂ΟΣ. Ἐῦ3Ὸ. «4. Ῥε ἩΥ͂Ι, .. 
1 ερὶς ἀἰνίδιαι 9 ἢ, 8 3 ναὶ 30, ἀαέξσγημαγὲ, ἐπορόπὶ 
ενὲ, εἰ Ἐθ, ρογίδοειι5, Ὑτᾶ6 ἴῃ τα 8. ν. ταπεινόφρων. 

ΤΑΠΕΙΝΟΎΥΤΕΡΟΣ σομαρατ. διιπιζέογ. ὧν, ἐδημῖδι 
Ὕλεσα. εἰ 1ΧΧ Τυά. ΥἹ, 16 ») χιλιάς μου ταπεινοτέρα ἐν μα- 
νασσῇ Δὲ νοχ ν6] 46 ἐτέριιδ ππιθγο., γῸῈ2} ἀθ ἐΐβ, 4φωὲ διρ 
ἐπ λμπιξἐλ αο παΐέδογα σοπαϊέίοπο, ἀοοὶϊρὶ ρμοῖεδῖ. - Ὀεψ,, Β64π. 75.᾿. 
Ἰονῖς. ΧΙΙ, 20. ΧΙΡΥ͂, 5». - "ὭΏπΩ, ρᾶγφ ἐπίδγξον. ὅγπεπι, 
860. Ῥγοοορ. Οαὲ. Νίο. Ῥ. τ.5. Τυά, ἴ,᾽ 16. 

'᾿ ΤΑΠΕΊΝΟ ΤΗΣ. λιπιϊἑἑαδ. δῖτ. ΧΙΠ, 22. βδέλυγμα 
ὑπερηφάνῳ ταπεινότης, ΔΟπιϊῃδῖΟ δροτρο δδὲ δλωπιξατὶ, 
δυῖϊ Ζπ οογαϊέξοπα λιωπεἐξ 6666. 

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΝΕ 2, λιιπιξξέέον δοηεΐο. νῷ ῬΙΒ. αἶδ 
Ῥοπο, ἀσηῶο. ῬΕ. ΟΧΧΧ, 5. εἰ μὴ ἐταπεινόφρουν. 80. ΒΌρετθὶ 
πέτα δ6 Ρομθπηξ ἃο δοδεϊπμδηϊ οπμῃ 68 8]106, Ὠ66410 οὐπὶ 8]1600 

,, Ζ8Δ0116 66 σοτηροπθηξ 80 δοαυδηῖ, Νίδὶ ἔοχτῖθ νϑχοδίμ τα 
νἱἀεδίυσ, 608 16ρ 1886 "ὨΠῸ, ἷ 

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ,, δλωπιξδέ πιεηέο ργαεαάϊειεθ, φιΐ δω"» 
πεΐδέϊον ἷδ 86 δερέϊέ. τιΛᾺ θα), δωπιξίὲα δρίγέέω. Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ, 55. 

“ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΚΑῚ ἌΜΩΜΟΣ. ὩΩΞῸ, οὐε 
Ὡμγδοία, Ὦ..6. Ὀγογϑιι8 σργορία. ὅϑγπιπι. Ῥε. ΧΥ͂Ι, ι. ἴρορὶξ 
ἀἰνί βίη Ἐ30) 5. Ιάδαι Ρβ. ΤΟΕυΟΣΟὁἅἃ, ,, Ὑιάθ δΌρσδ 8. ταπέι" 
ΨψΟρ τέλειος. ᾿ -- 

"ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΚΑ] ᾿ΜΠΛΟΥ͂ΣΣ. τϑρ58. Ἅ4φυ. 
Ῥ5. ΧΥῚ,.. γιδο δηϊεοεάοπΐδηι ατιϊουϊαπι. 

ΤΑΠΕΙΝΟ'Ω, λωπιξέο, αδρνέπιο, αἰοπιξέίο, φιδηιέέίο, 
εἰοἱϊοίο, οοπέγίϑέον, αὔέρο, ἴκ. σοπιργέπιο, δέμργο, δὲ ρϑ88. 
Ταπεινόομαν, οὗμαι, αα ἱπορέαπι γείρον,, ἑπορία ἑαθοτο. 
ΘΕ, ἐδνγον, Ῥα, ΤΟΙΧΧΧΥ͂ΙΙ, 16, ἐταπεινώϑην, δὶ ῥτό ἤν» 
ΖΕΡΤΟΥ͂Θ6 ἐμοδ., Ἰθρθγυτῖ ἩῸΜ ἃ ἢ), πυρά ποῖδι ἀεργίπιὲ, γε] 
ἼΒΝ ἔοι, ΝΙΡΒ, ἃ ταὰ, 30. - Ὡ2Ν, πιοεβέμφ δώπι, 68. ΕΠ], 34. 
Ὡδὶ Οαρροδίμα βἰαϊαὶξ δὸβ8 οοπ ιυ ἀϊ886 "4, πεοογοδιεξ,γ οὐπι 
δ», λεπιξἑαδωπέμγ, ΟὟ βοῃὶ δίδπηϊδίθιῃ, Οδεΐδγαμι ὁ ΖἼε0- 
ἰογείο τϑροπθιαάυτι εβῖ τεταπεινωμένον καὶ τεταπεινωμένην. 
“ΩΝ, πιοροίξέία, ἝΒται, ΗΠ, δ. ταπεινούμενα: Ὁδὶ πιᾶ]θ. 
ΔΟΏΏΏ]11 βἴδίυυθηϊ 6085 ἀεσίναδδθ ἡπδϑὲ Ὁ ΠΡ, ποῖ ψϑτοὸ δὺ 
Πϑὲξ, ἐμβόγδ. - 3, ἐπ ἐσ. Οἱ λοιποὶ ἴοτοιι, ΧΥΠΙ, 4. ταπεινω» 
ϑήσεται αὰϊ, τ τοοϊίυϑ Ἰορίτας, ταπεινωϑήση. Ἰυεξοτυτι δαῖ 
1 δαϊ Ἴ5. - »Ῥὺ3, αὐδογῦσο, 4), 169. ΧΙ͂Χ, 10. ταπεινοῦντες. 
- ΚΞ οδα]ά, ῬδβΒ. ἀδέογο. 4. Τγδη. ὙΠ, 27. ταπεινώσει. -' 
Ἴ23, αοάνῆοο. ον. ΧΧΙῚ, 25. Ῥότπιυῖαβθο Πίος νἱάεπίυ 
Ὧ33 δἵ »25. - ὨΝΟΥΤῚ, δέἰδηέέωπι. Ῥ86. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, 3, Τοάυχοτυπῖ 

ξοτῖδβ8β6 ἃ 91, διδῇ. τ ουὲλ ϑολωζίοπϑέωθδ ἴὰ Οἷαν. έα,. Ῥ. 

255. φοπιρίαηφπαξ ποιλοιοπι ἐσιθυϊ. -- 1, αὐέγέδεϑ, ὁ0π 
[ 
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Νίεμο. Ῥεοῖα,. ΤΙ ΧΧΙΤΙΙ, 20. - κι ν ΡΙΒ. οοήΐξαγο. Ἰοῦ. ΧΧΧΤΥ͂,. 
535. Ῥε. 1|ΧΧῚ͵, 4. ΤὨτοΩ. ΠῚ, 53. ϑγπιπ;. Τοῦ, Υ͂, 4. γοχ 
ΜΘῚ δΔαα 6 δὺ "91 ἰσδηιαὰθ ποϊξομδηι μαροῖ οορέογσπαϊ δὸ 
δοη  γἑηφοηὲ, οἱ λωπιξῥαησ, Οὑδο ϑηΐαι σοπειϊηραπίυτ, 
οἴϊθηι ἱπισιϊηποθ ἀο Πυπι}α τοδάιπίυγ, “σι. οἱ Τλδοά. 168. 
ΧΙΧ, 0. -- πϑ1 ἰπ αὶ, ΝΙρῃ. δὲ Ηἰρβ. Ρβ. Χ, 855.. ΧΧΧΎΙΠΙΙ, 
8. 1,, 9. 18. -- δὴ, αἰέόπον. Ῥε. ΟΧΙΥ͂, 6. ΟΧΙ , ὃ. « 
πΔΠ ΗΟΡ. δ ἴλη. πιοϑῦο 8 αὔέοϊο.  ΤὨτθη, 1, 6. κύριος ἐτω»- 
πείνωόεν αὐτὴν ἐπὶ τὸ πλῆϑος, Ἰοιιϊπβ ΠδρΡΏΟ πιοθγΌγα 
118πὶ αὔδοξέ, Ὑ146 οἷ ν. 15. ἀο οαρ. 1Π|. ν. 8:1. οὲ 32. 8ο σοῃξ, 
2 ον. ΧΙΗ͂Ι, 21. οἱ δὰ Β. }. Παρλείέωηι ἴῃ απποέάξέ. ὁ Ῥοϊγδίο 
ῬΡ. 805. οιδιρανεέμε Ῥοτρθτδαι βἰδίυῖε, ΣΧ οἱ δγγωπε. 
ΤΏτθΩ. 1. 1. 16ρ 886 Π5Π 8 [35, - Ἴ1Π ΗἸΙΡΒ. ἃ δι, αἰδδρεημι 
εἶενε ξαοῖο. “4. ἃ ϑᾶπι. ΧΧΙΙ, 48. - δ) Ηἰρδ, ἃ ὯἮ, ν ξο: 
ῬΡοπάο. ΤὨτδη. 1, 9. υϑῦ ταπεινοῦν Ορρομίϊτων τῷ δοξάξειμι 
γιὰθ φυοαπθ ἴμξία β. "1302. -- 55: 9255, ἩΪΡΉ. δὲ ΝΙΡρβ. 
Τυά, ΤΥ, ,χὅ. ΧΙΎἸ, 35. μΌ1 ταπεινοῦσϑαι ποῖδϊ αὐ ἱποξέας γϑαΐ- 
ἐρὶ,. Ἃ 88, 11, χὅ. δὲ 1101 βδερίιιβ. -- ὭΣ) σΟΥΥ Προς 
Ῥεγαο, ἱπέαγροίο. αι ϑὅδιι. ΧΧΥΙ, 9. δε... Κα. « ὠν 5, 
ἨἩϊιρ. ἃ νη, μαμρϑγεπι πιὸ ἥησο. Ῥτον. ΧΠῚ, γ. Οοηξ. 
ῬῺ1). ΠΠ| 8. - ὕὅϑη, ρέρπιδ ἀοοὶρέο, ον. ΧΧΙΥ͂, 9. ἐταπεένω- 
σαν, αὐ πιαΐογεπι ραπρογίαέοηι γϑσρογ μέ. 1ἰθότο ττϑηβῖ]65 
συμ, Οοπέ, Ῥτιον. ΧΙΠΠΙ, 15. δὸ ἱπέγα 8. Υ. ἢ). - δὺπ ΡΙΒ. 
Ῥγοξαπο. «ἱ. Ἐξοοῖ, ΧΧΨΤΠΠ, γ..-- ἀπ) Ῥογνεφέΐ ο. 1Θτθτα, 
ΧΧΧΙ, 52. ΡῬέὸ Ἰυδέτα ἷο ἐγδηβδευϊθσυηῖ. - Ψ9Ὶ9., ΡΙΓΡΟ πιθ. 
1οῦ. ΧΧΧΙ,, 1΄ο. - ἢϊῶ, αἀέέοπμον. Τιοιτ. ΧΧΥ, 89. ἐὰν δὲ 
ταπεενωϑὴ ὁ ἀδελφὰς σου παρά σοι, 8ὶ δαῖθηι δα ἐπορέαπει γϑαϊξ- 
δαΐω ἔταϊῖον ἴθ 8 ἀρυᾶἂ ἴο, Οομξ. δὲγ. ΧΙΠΠ,.11:. [11τὰ ταπεὶν 
ψούσϑαε Ὡοῖδι ἑπορέπι 6666 ῬὮ1]). ΤΥ, 12. Οοπῆ, 4186 'π ἢ. Υ, 
Ῥοδὲ βοῦν. ΜῺΡ ποῖδία δυπὶ ὁχ ἴ[68. ΕΟ;υΥ̓ΠΪ, το. Ἡαρλεϊἑὶ απο 
ποέαέέ. δὰ Ὠ.}. δκ «Ἄγγίαπο Ρ. 567. δὸ Ἔεχέοοη Ν. Τ' 6. ἦ. το 
- 99, ἰάδιι, Ῥ5, ΟΥ̓́, 4. Θο8ε). Χ, 18. - ΒΘ. 72π6. Ῥβαῖμα. 
ΧΧΧΎΙΙΠΙ, 1.2. 0Ὁὲ ταπεινοῦν ἴῃ πὶ ΨΟΥδΌ τι ΘΟ, δ ΠΊ6Γ 6, ΡΘΓΟΔΡΘ 
ποῖδῖ, - ΠΝ)532 ΝΊΡΒ. φεέέσγρν. Τγ)αι. ΧΙ͂, ὅ0. ὅγνεπι. Ῥτον. ΧΙ, 
22. Ὁδὲὶ πγεῦμα τεταπειγωμένον εἴ απέπιιδ ἐγ δ 8, -- ΣΥῸΣ, 60π’ρ 
ἐεπιέϊδέξίο, “ἱἐδδ. «14, 1 ϑατα. ΧΥ͂, ο. τεταπεενωμένον. Υἱάδ 0» 
40} δίΓΡΓτα 8. 5.1". - Ὁ53, σασο. Ἐμϑῖ ὟΙ, τὅ. - πν, 7 να, ὨΟΙΩΘΒ 
Ῥγοργίππι. ὅγπιπι. 4 Ἀδ6ρ. ΧΥ͂ΠΙ, 54. ἐταπεΐνωσεν. Τιορὶϊ 39. 
γιὰ6 δά Ἀ. 1. Μοιζαιμοοηέμπι. - ὩΣ, οσμῆμδ., 166. Π|Ι, γ΄ 
1, ἐρεταμῖ η)}}), αυδϑὶ 685868 ργδοίεσ. ῬῚ}. ΔΌ "2, διεπεξέξαγο. τ 
Φν πὰ δὶ, ΝΊΡΒ. ΡΒ. ῬγΆ. δὲ Ἡλρ. Οεη. ΧΥ͂Ι, 9. ταπὲερ 
ψώϑθητι ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῆς, διδηιέίέθ τ 80} “ππᾶπῦβ εἰϑ8. 
Οεη. ΧΧΧΙ, 50. εἰ ταπεινωσεὶς τὸς ϑυγατέρας μου, ε8ἷ Π]1δ6 
τη685 οἀὐγέμθο ἐγαοσέανογίδ. Οου. ΧΧΧΙ͂Υ͂, 4. ἐταπείνωσεν αὖ' 
τὴν, οοπιργίπιοδαξ 1118τα, 56ὰὶ δμρταδαΐ 1]1δΔπν. Ἐδὲ δῃΐμι πῃ 60 
δυπιπ΄ οομυπιεὶία. Ώσυς. ΧΧΊΓ, 24. ἐταπείνωσε τὴν γυναῖκα 
'φοῦ πλησίον αὐτοῦ, δοπιργοδεῖε ἀχοχόχα ῥχοχιμὶ δῖ. Ὑ146 οἱ 

- 



Ἁ 
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Τυά. ΧΥ͂Χ, η)4. ΧΧ, 5. 2 54. ΧΙ, 12. 14. ἘΞδοῖ, ΧΧΤΙ, 
10.11. ἴον. ΧΥῚ, 19. ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν, αὲὲρο- 
ἐΐδ διιΐηδδ νεβῖσδδ. γιά δὲ νυ. 31ι. εἰ ἴ,εν. ΧΧΊΙΙ, 532. 
1ων. ΧΙΗ͂, 25. ταπεινώσειε τὰς ψυχὰς ὑμῶν: υδὶ 1πο. Ἦαδες 
ψησιέύσατε. ϊᾶς δὰ ἢ. 1. Τλδοσογεέμπι Ὁ. 410. εἂ, Ταϊ. [εΞ. 
Τ ὙΤΙΠ, το. ψυχὴν τεταπεινωμένην ἐμπλήσης. διλιπδηᾳ ἑπορία 
δαδόταπέοπι ἐπ ρ] 6015, Ηοε. Κ, 6. Τιεροταηξ συπὶ ὅγγ0 οἵ 20- 
παι, τὰν. Ἠοϑ. ΧΙΥ͂, 0. (δὲ ΠΡ γσοροηαῖετθ, φκαμα ἐγ Δ» 
ἴοι.) Ιοροτοηῖ συπὶ δγγο Ὅ». Νῖαὶ]. 11,12. Τιοβοτυπε Π2Ὁ) 
Φοῖ "29}) ΙΟ00 πον. - ὩΨΡ, αὐέέοιμεα. 166. 161. 21. -- ΓΣΡ, 
λαυπιξέξεας. Ῥτον. ΧΥ͂ΠΙ, κι. ταπεινοῦεταει. [ἴδ ἐγατιδεθϊοσιπε 
Ὁ» δηϊεσεάθιιβ 5353". - χν, αοίογα αὔὲοϊο. ι Ῥαε. ΤΥ, 10. 

. ποῦ μὴ ταπεινῶσαΐ μὲν τὸ αὔέᾳφαέ.ταο. -- Π5Ὸ ἢ5 ΠΩΡ, 7οἷο 
“πάη. ἀοἰδ, Ὦ. Φ. ἀοίοδα. Ῥτον. Χ, ά. πενία ἄνδρα ταπεινοῖ, 
ἀπορία δηΐπιιμι Βοπνῖδ5 7γαηρίε. ϑεηϑτπι ἐχριθββεγυηῖ. 80, 
δ Ο Β. 1, ΒΟῺ πι|8]6 ἴῃ ποῖϊομο γοπιέδϑέοτι δ, ἑρηιανίαα δορερθ» 
κυπε, δοο Σοῦσα: αμρεγέας δλοπιέπεθ απὲπιξ αἀσπιξδεὶ αοδοφιθ 

ς ἄσπανοα γϑααἶϊδ. Α“γγίαπεισ 1)έδε. Ἐρέοίεέ. Ἰιν. 111. ο. 46. Ρ. 
351. ἄς ΟΙγεέθ, οὐπὶ πδιέγαρτι εὐθοῖυβ 6886}: μήτ ἐκαπείνως 
σὲν αὐτὸν ἡὶ ἀπορία Σ Ὥπιτι δροδῖδε απέπιμπι οἷυα ὕγορὶέ} 5810 οὖ 
ὯΟ08 νο06 ηἐδαϊογδολίαροη αἰὶ δοϊδηντδ. -- 5, δτραπάο.. ἴεκ. 
ΧΧΥΡ, τι. 8οὰ νϑεδπὶι ἰδοϊΐομθαι ἢ. 1. ποῦδἱ8 βούνδνῖξ πιδῖρο 
ξοχῖυ ὥγοοορίαπέ, ἴθ 40ο ἐξαπλώσεε οἱ ἀναπλωσεε 1060 τα- 
νεινώύεν Ἰορ τον. - Στ ΡΊΏ. ἀοτιίπαγὲ ζαοίο. Τα. Ὗ, ι5. Ὧν 
ἀυχίς ἃ 15) ἴη Η:ρδ, ἀδοοεηάθνο ζασογσ, Ὦ. 6. ταπεινοῦν. - ὭΣ, 
οταίίον. Ἰοὺ. ΧΧΊΙ, Δ). Ν. 1,.. - πρῴ, ἐπσαγνο τπΦ. “ Ἐβα]αι. 
ΧΙ, 47. Ξ4. Ομέμεα Ῥο. ΧΙ Ϊ, 6. - πηῷ, ἄδην. Ῥε. 
ΧΧΧΙΥ͂, 17. Οοδοϊ. ΧΙ, 4. 1ε6. 11, 11. 17. - πβῷῳ ΙΒ. 
(ὦ ριο Ὁ), δοαδίο αὔοϊο. ἴ66. 1Π, 16. Ἐσοτῖδε56 Ἰερογυπϑ 
πη, δθὺ πδῈῊ ρος ϑοβίῃ, δοὰὺ Ὁϑ), δὺὲ ροίΐιϑ δοίδεηι 
ὀΧρτεβδοτυῃξ, - ὅθ: Ὀπυξι, αὶ οὲ ΗἰρΒ. χ 88. 11, 7. 2 
ὅδ. ΧΧΙ͂Ι, .8. Ῥεον. ΧΧΥ͂, 7. μὉσλ ῥτὸ σαπεινῶσαι 7ασρογιεξ 
ἌΘΩ 2.8]6 σοπιιοῖς Ἰεροοάσπι ξαπεένωσαι, τεἀυπάδηϊο σε, 68, 
δῖα, υκ δῃῖο ταπείνωσαι δὰρρ]εηάυτι εἷς τὸ ῥηθῆναι. ΑἸϊοφυία 
ἀιοοπάσπι 66δεξ, νόσρθυμι δοιίνααι οδιίηογο νἱπὶ ρῥδδβϑῖν δι, 
ταπεινοῦσθαέ σε. 168. Ὗ, τό. οἱ 4101. - ὑπ ὉΠ α] ἃ. Αρβοὶέ 
Ὅλη. ΙΡ, 54, Υ, 2). γ4. ΥἹΙ, 24. - πυ οὲ ὑιθυ ᾿σποιΐαι, ΄ 
1.6. ΧΧΝ, 12. - ἸΜΏ, πιοσοέξέέα, ΤΏταΩ, ΠῚ, 5. - ὩΝῦ 
Ῥίυτ. πιοίοοέἑξασ. Ἐκοοὶ. ΧΧΙ͂Ψ, ιΔ, Ηἰο [6ρ1886 νἱάφοιυ 
4ΊΜΩΠ. - πὰ, μεγαο. Α42..κ ϑαπι. ΧΧΥΪΙ, 9. μὴ ταπεινωσής. 
αὐτὸν.» πὸ ἑπέογβοίαξ δυτα, δὲ φιωδείστν ἑπλοηϑοίο πιοαο. Ῥτδθ 
ἄστεα Ἰορίτες μδοὸ γὸχ δριὰ ὅγπιπι, Ἰυά, ΧΙΤ, 2. ᾿Δμμὼν 
ἐταπείνουν μὲ σφόδρα, Ὦ. 6. πιὸ δἀπιοδιπ) ἐπ σηριδέξαθς γειθ. 
δοτωπί. Ῥοταῖο Βαδὸ δγπιπιοολὲ νἱκίδῖα νἱ ἀδείας 27]οπέξαιοοι 
Ὠδο. αὔτ δυο ρμροβῖ ρῥγοῖδοσε βδῆο ποΐδαι Βεχδρίδγοω: ἋΣ 
ἐταπείνουν. ᾿Αλλ᾽ ἐπολέμουν. 6 οοἄ. Βαφίέ, οἰπν]υα οφδειναῖν 
πευϊσαπι 6486 18 Ηρρδιδοο. ϑοά ποῖ ἀφ υἱγοᾳθο 1000 δθοῷ 
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γιδεῖοσ. Ψιεαϊα αυἱάδηι 66ὲ δὲ οὐτγυρία δγηιηισολὲ νοτεῖο, 
:εὦ ποπ 60 400 οχίδίϊπιανι “οπεαμοοπέμσ τλοᾶο, ΑὩεθ 
“Δμμὼν δχοϊδοταπε 4υϊδοπι νογρδ οἱ υἱοὶ 6 τε: φυὶ [πιτ, ξαςῖ]6 
δυρρίομάδ, αὐυδα οἰΐδπι νὸχ ἐσαπείνουν ροϑίυ]ασο νἱάἀοίοχ, 
1ιδοο “δΡῚ δαΐθηι 16ρ1856 νἱἀοίως δγηεπεσολωδ 2359}, δε, 
γυοά ργοριυς δὰ ἐοχίστ μοῦτ. δοσεάσγοξ, "Ὁ 39»). Οοηξδετέ 

᾿ 8οπα δὰ ἢ. ]. πιετεῖυς δολαγγεηδογσίμο. δ81:. ΧΥΠΙῚ, 241. 
πρὶν ἀαὐῥωστῆσαί σε, ταπεινώϑητι. ὝΌΪρο νοτίαπξ: ἀπηι ν8]69 

. οἵ νίρψοδ, πρὲξ ἐμιρογδὲγα ἀ6 ἴυα 58η1ἴ818 οἴ νἱεῖριιδ. ϑγγωδ νοτεῖξ ὦ 
ογα. ΑΙ: λωπιζίέα ἐθ μεν σοπεέπϑηέέαην δὲ αδοέέποπέξαπι, ἀξ 
δόδυπε Οοπιρέμέ.. Ὦ. 6.. ἑαίδηα. ΑἸ : αρ6 ροδηϊξεπεέαπι. ϑίταο, 
ΧΧΧΙ͂Ψ, ὅ1, υδὶ ταπεινοῦσθαι ποῖδε ἐσέμεπέωπι αἀρόγθ, ἐδὲϊο 
παρ, δὰ ἰτιΐϊῖαῖ, Βορτ. πον, δ οὐχὶ νηστεύειν Ροτι ΔΙΌΣ, 
Οοαῇ, δυρτα 8. ν. ἀσθενέω οἵ κακόω. δῖτδο. ΥἼΙ, 16. ταπείνως 
οον σςύδρα τὴν ψυχήν σου. Ὑίάο δὰ ἢ. 1. ᾿γοίδοληοέάογέ ϑρίοδ, 
δι; ΧΧΊΧ, 5 . ταπεινοῦν φωνὴν. μέὲ νοῦ δμρρίξϊοξ, 

ΤΑΠΕΙΝΩ͂ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩ, λωπιέέξαπε ἀδάμοο. ΠΝ 
Ἡΐρν, ἃ πη. 166. ΧΧΥῚ, 5. 

ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ, λιν ϊέαο, ἑσπίέαφ, ἀμπεὲἐθ.) ἑαπὲξ 
σὲ αδἰδοία οοπαϊδεῖο. Ὸ, σοπέτέέμα. Ῥ6. 1 ΧΧΧΙ͂Χ, 5. - τη, 
πιρηδὲς, πονέξμηξιε, Ιοτονὰ, 11, χά. ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτῆς. Ἶἴια 
ᾳυοηυο ΤἼσοσοίέέοπ. ϑεῖο χυξάδαι, ὉΠ ἀυοαῦς Ὠοΐδγο οαἶα-: 
πιδαίσπι οξ ἐμζογέμηέΐμπι, ν.0. ἨοΞ. ,,7.. δε ἤθη νἱἄδο, αθο. .᾿ 
τοῦρ δδδοὸ βοῖίο. συμ ἢ. 1. οοῃοἱ ατὶ ροϑδιῖ.- Νί4]16πὶ ᾿ξ ατιὸ 
δίδιῃοτο, καπείνωσεν Ὦ.Ϊ]. ἐδπερμε8 868 δέαέξιση ὨοῖΔτΟ, 4φμο ἐξδέα ἑηθ 
πιασῖπιθ αγαΐδεηέ οπαργαα. Οὐτῖο ΘΠ δρυὰ Ἴόγοηι. ποῖαϊ ἐσπὴρει9 
Φεγρέωπι ἰδία ἑηἑε, δὸ ταπεινοῦν ἰπϊετάτπι σοἶγδ, δέμργαγα ποῖαϊ, 

εἰ ΒΌΡΤΑ ἀοοσυΐλπιθδ, Ἐρτίδ866 δι δά τ᾿. ων»λα, λωπιΐ 

δίγανξ , τοθροχϑοεαηξ, ππἀ4θ ὉΠ 6δ8δθὲ μγοϑδέγαξζξίο ἀμπιὶ, τὰξ 
δδοῦτο βυλοηῖ, 4υΐ τα] 1086 Τδθηι αἰΐφυθπι οοἸυθξ, Ζ)οφαίδν ἐφ. " 
Ἀδι8 δυδρίοαϊυν, ΓΧΧ ποῦ δ}ῖῖον 1ορί8δ56, 8θἃ Ῥὸσ δΌΡἢ6- 
ἰδνατη ΘΧΡΟΒυΪδ66. ἀ6 γποηϑέγμέφ. - ἜΡΙΣ, ἐπί φωξέαα, δῖ ροόηα. 
Ῥοοοαίξ. 4 θαι. ΧΥΪ, 12. 80 δὶ ἴθ Βδῦγ, εβϑϑῖ: Ὁ2»5, - 59), 
ποηδεφέμα. Ῥτον. ΧΟ, 20. ΗΪο]ορετυηξ "29. «2», αέοεξο. 
1 88πι. 1,.1}. ἐπιβλέψης ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης σου, 
τοδρί οἶδα δὰ αδέδοέαπι οοπαϊ!έέοσεοπι δπ01}186 ἴὰυ86. Ὑ 46 οὲ Ο δ Ὡς 
ΧΧΙΧ, 55. Ῥε. ΧΧΧ, 9. οἱ οοπέ. [υἀΐ!μ. ΥἹ, 20. 80 1,πο. 1, 
48. ες δὰ Ὦ. ]. Βοίοέξ Οοἰἶϊαέ, Ρ. 162. πεοὸ ποῦ Ζοχίοοη Ν. 7. 
8. δι γ΄. - ΣΡ, δοαγοέαέίο. 1686. {ἈΠ|Π|8. ἐν τῇ ταπεινώσει, ς0]}. 
Αοι, ἼΙΠΙ, ὅ5. πρὸ βϑηδυπι τϑοῖθ Ἔπργοβϑοαηῖ, “Ἡολαοϊὲς ἴῃ 
ϑυρρέογι, Ῥ. 4135. νἱἀδηξυν Ιορἶδ86 ἽΨΧΘ 6] ἸΡΧ5, ἰάαυο ὁκ 
δγιαοὸὺ νοοΐδ τδὰ ἐπε] ] 6 χὶβ86: οὧπ οοπέμπισίξα α,ὲοσνοέι. «- 
ΜΩΣ, »εὐἰϊεία. ἴο5. ΧΙ,, λ. ὕοχ μοῦτ. Β. 1. ποῖαϊ δέαέέοπσπε 
ποίαδέαπι σὲ ἰαδοτίοδαηι, 8. οοπαίξέξοποια πλέϑογαπι. Ῥοτροτδαι 
Τγολεοπίμε οἰδευϊί, 605, ηὐδὼ Ἰορίδεο. -- θυ. Ρι. ΟΧΧΧΥ, “8. 
τ ΩΥΟ, αδείοείο, ἰξ, ἐσέμηίμπι, Ἐωὰτ, ΙΧ, δ, δὲς, 11, 4. οἱ δ. 

δ 
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τ τὶ οαἱαπιξξαίσπι,; τπαῖα,, ζαέὰ αἄνογεα ποῖαι. Ὑιᾷο εἰ δὲν. ΧΕ, 
χὅ. ΧΧ, 10. , ᾿ 

ἘΠ ΑΠΕΙΝΩ ΣΕΙ ᾿ΕΠΑΚΟΥΟΜΜΩ͂Ι, λμπιϊἑαξξονμα οδε- 
ὅο. τὩν». Οομ6ὶ. Χ,, 19. τοῦ. ἀργυρίου ταπεινώσει ἐπακούσεται. 
τοὺ πάντα, Ῥαοοθηΐδ6 ομεδὲέφίμπέ 86 θὲ οὐδαξωπέ οὐναῖα. ϑοὰ 
δυδρίοοσ, δὲ φυϊάθμι ἰυτοφ ἄμα ἢϊο σοῦ] 886 νϑιβίομθδ ἐχ 
ψασὶα υοοΐδ ΠΡ ΕἰΒΗΙ ΒέδΠσπΕΙ ὕὕπἀε᾽ δἰπι}}} δρρᾶτϑῖ, 4θϑι 

ἸοΣ πιδτοδηῖοσ, 4086 Οαρροίέμθ ἴῃ ποίξ, 
ογίέέ. Ρ.. 480. δὰ Ἀ. }. ρτοροδυϊϊ. “ 

ΤΑΡΑ͂' ΣΣΩ οἱ ΤΡ“ ΤΊΏΩ, ἐμγδο, οοπέμγδο, οοπιπιονδῦ, 
γέωγδο, ἐμγδέεάμπιγεαο, αρίέο, ἐοΡΎδο, δογιδέονπο, 1ῖ. ρδννεγίο. 

ἔζνως ἩΔΡ. ἃ δ (δὲ ρτὸ ἢ ὥοσθ Ομδ]4.), ἐπ᾿ ρναθάζαπι 
για ἀφο. Ῥβ8. ΤΙΧΧΝ, 4. ἐταράχϑησαν. Τιερεταιῖ οὕ ὅγγὸ 
ΝΠ. σ- ὮΣΣ: 232 » ῬΙΒ. εἰ ΝΡ. ἐσγγδο, ΟΡ, ἷξ, ζεδέϊπο. 
Ῥι. 11, 5. ἐν τῷ ϑυμῷῳ αὑτοῦ ταραξει αὐτοὺς, ἴῃ Θκοδηἀοδοδηεῖδ 
δὰδ ἐογγεδὲῤ 11108.. Ῥε. ΥἹ, 5. ἡ ψυχή μου ἐταράχϑη σφόδρα, 
ΘΔ πιοὰ νδ]άθ σὲ φοπέωγδαία. Ὑίάδ εἰ Ῥὲ. ΧΧΙΧ, 9. 
Τ,ΧΧΧΊΧ, 7. [66. ΧΠ], 8. εἰ οοῃξ, Τρανγεοπὲ Ῥγαοξαί. ἐπ ΟΧΧ 
725". Αἀάο ὅγπιπι. ἰοῦ. ΧΧΤΙ, 10. “2“41:ὲ. Τλεοά. ον. ΧΧΊΠ, 
25. ἘὈὶ νι. οπέβ, - ἮΔΣ ομαϊὰ, Ῥαβ. Πδηῇ Υ͂, το. μὴ ταραῦ» 
σέτωσαν σὲ οἱ διαλογισμοί σου, ὯΘ ἐθγγεαηξ ἴθ οορὶϊδιϊοηθδ 
ἔυδο. 10. ΧΙ, 45, .- »ὗ3 ῬΙΒ. αὔδονγδδο. 165. 1ΠΠ| 12. «ΑἸ δογδεγε 
ψίαπι εδὶ Ἐ. 1. ΟΟΥΡΗΠΙΡΟΓα νέαι. - ὮΥΨ, ἔφγγεο. πο. Τοῦ. 
111,5. Κμῖρ. ἐπρνοίναΐωμν ἀπιαγίεέιαἰέγεφ, Ὦ. 6. τοῖα 1 εχ δἰ}. 
δεοιδῦπι ἀχρτδβϑῖτ, “ἤδῦν. πὲ. Ἰοῦ, ΧΙ, 11. - πὸ, οαΐοο, 
οἴϊαπι οδ]οαμάο ἑωγδο. ἘΖϑοι. ΧΧΧΙΙ, 2. ἐτάρασσες ὕδωρ τοῖς 

. 4τοσί σου, ἐμγδαδαθ δηυδπι ρεοάΐθυς ἐ}8. ΤΡὲά. ἡ. 15. Οου 
108. Υ, 4. - 5.5 ΗἴρΒ. ἃ νη, ρεγοέγορο. Ῥβ. 1 1, ἡ. - 
ἈἘΞ35, ἔογγοο. ὅγπιπι, Ὁφωαῖ, ὟἼΙ, “5. - πη, 7256: ἨΔΈ. ΠΠ], 
20. - »υὴ9η ΗΙρὮ. ασργέπιο. ΑἹ. ΤἸυαὰ, ΧΙ, 55. - προ, συπε 
δέγορέξω ἐμπειέξμον, οοπωπονοοῦ, Ῥβ. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 9. ΧΙΩΥ͂, 6. 

᾿ϑγπιπι. Ἰόύθι. ΕΝ, 190. - ἸΌΣ, δέγορίέμδ, Ῥ8. ΤΟΧΙΝ, 8. 1,066 
ταῦῖ Ἰ.}} Μὰ] "ὉΠ, οἵ Δ] 16γ νϑγδυδ ἀἰδιϊπχογαης, πδᾶπὶ 0» 

, ἴδ ἴῃ, τοχῖπ Βορταῖοο ἔπιρτεβ8ο Ἰερίτοτ. - ἸΏΞΏΣ, ἤμξο, ΡΥ» 
Φέογπο. ὅγπιπι. Τλσοα. 1.56. ΧΧΎΤΙΙ, 28. -- ον Ηἰρδ. ἃ ἽΝ, 

, χῃμέο. Ῥ8. ΧΙ, 2. ἐν τῷ ταράσαεσϑαι τὴν γῆν. Ναια δοτῖ θη 

Π ἢ 

ἄτη εδὲ ἀλλάσσεσϑαι ὃ δαὶ ]οροτυηῖ θη, 4φαοά Ῥτορτῖθ ἐμγδαγε 
χοῖδο Υ᾽ δαῖ, ᾳφαδα δάβυορτγοθδθια8 6ϑῖ, πυωέαέέοπεπε τοῖτα ἀθ 
οἷυβ πιοῖῃ! σοηνθηλθηῖοσς δογὶοὶ ογαίίοπθ ἱπίοσργοῖδι: βαμιῦ 

Ἀἰησοϊεαιδο ἃ Ὦ. 1; οοπξετί ἀτὰρ, ἰἴκο, λμο ἐϊίμο πιοέα δὲ τόδ, 

εοτιπιοία μέ, Μμοίμανέξ. ἸΥ͂, αρέέανεξ. -- ἡ ΗΙΡὮ, ἃ ἢ3), 
ρέέξο. ἴε6. ΧΧΧ, ,8. - γον" ΗΙρΡΒ. ογπιίάο. 148. ὙΠῚ,,12.- 
Ἐδ8ὴ) ΗΙΡΒ. δ 083. Ὅδη. ΧΙ, 12. 860. οοᾶ, Ολὲδ. -- ἸνῪ Π 
ἰαβει οἴ ]4. οορίέαξίοπεδ, ρλαπέαδπαία. Ὦ αν. ἸΤΥ͂, 4. Ἐοτῖο 
Ἰοροσγαῶξ Ὡ1ηΠ, γ6] δεουπάππι ἔοτπιδπι ΒΘ Ότ. Ἴ ἼΠ, δϊ δέδηι 

ἃ 

Ὁ)» ὃ Ξογίλοίάέμε χοϊαῖκ. - 9 Πορβ, ἃ [235 αν» 



ΦΡΑ ΣΣΏ Ὁ Πςς ρ6» 
- ᾿ ΄ σ΄ ᾿ : "ἢ, ὁ ! ᾿ ; 

γον. ὭὍκσῃ. ὙΠΙῚ, 11. Ῥοτιίΐηδεο δεῖ, εἶνα ἀξσατῃ  αδὶαξιγὰ 658 
Φφαογίγοξιεπι, δὰ: βδϑοτᾶ ἐμγόαξα Ἀ. 6. ἐπέογγμρέα διρηδ. - ἩΠᾺΩ 
Ἦ!ρΡΗ. ἐποινρο πιο. τον. ΧΙ1, 46. - "γοη ΗἸΡΒ. ἃ ὔϑίν, ροποὶ 
ϑγτηπι. 8560. ὑπ οοὐ. ῬΒ. ΧΥ͂Ι, 11. ἐξάραξαν, 4ποἃ οτῖθπε 
δε ἐπ ἔταξαν, αυοὰ 411} τοοῖΘ ῥτὸ ἔϑεντο Βαβϑηῖ. - πῆ ΩΣ 
ἩΠῈΡ. ἃ πην, ἔποωγνο πιθ. Ῥβ. 1.1, ὃ. - παοωπ Ηξρ. ἃ 
ἘΩῺσ', δέμρεεοο. Ῥ6. ΟΧΙῚΠ, 4. - ὐν3)η Ἡ ΒΡ. ̓ σοπεπιονδονς 
5 ϑάμι. ΧΧΤΙ, ὅ. Τοτθηι. Ὗ, 22. - ΤΙΠΠΘΏΣ ἩϊΡ. ἃ πῆρ, 
σιεγεοέον, Οδη. ΧΙ͂Χ, 16. Τιορότατϊ ἸΠΘὮ) ἃ ΠΏ, οὐφέμροσξο, 
ἰαὰοο  Πολαοὶίε Βιδὶ. Ογίδτιε. Ὑ. ΤΧ. Ρ- ,5. ΙΒ: ψοῖο νοκ 

᾿ ταράσσεσϑαι Ὡ0Ὁ ἴδω απὲπιὲὶ ρογέμιγδαξέοπσπι εἰ ἐπαέρτιαέέοποπι, 
ηυδπι ὁχ δἀϊυποῖο ομποέαέξογοηι δὲ ἐγορἑᾳαξέοπαπε δἰρτὶβοατθ 
νιάεῖοτν, οἱ ἐταράχϑησαν νοτίοπάμπ δὲ οὠποέαδαπέμν. δὶο δὲ 
Ῥε. ΟΧΥΙΠ, θο. οὐκ ἐταράχϑην 68ῖ πὲλὲδ πιοῆοῦ. - “4150 
ἩΐΡ. ἃ 112, δραϑοῦ. Ῥδ, {,0ΧΧΜΧΠΠ|, 9. ἐταράχϑησαν, ἐδ ΤΟΥ͂Θ 
Ῥεγοιῖςεὶ αμὐαρέμπε. - Δ 505 6 Σ»9 ἽΣ τυ ποτίπι, ̓ ἰϊογασπερο πιδ, 
σοηγέπρῸ 76. 168. ΧΧΙΥ, 19. ταραχῇ εὐδαγϑήσεξαι ἢ γῆς. 
Βοπε ηὐοδᾶ βδηβυπι. - 191, ἐωγδαέμδ δεπι. Οθι. ΧΙ,, 6. “ὁ 31Π, 
ἐγὲρμαϊζο. Ῥβ. ΟἹ, 47. - ὅπ: ὮΝ; ὈΠΌΠΌΝ, Καὶ, Ηιρῖι. οὲ 
ἩλΡ. ρανέωγέο, ζοίονο οοτέγοπιΐδοο, ἘπιΌ. ἸΥ͂, 4. ΡΞ. ΤΙΝ, ά, 
Ἐκεοι. ΧΧΧ, τδ. - ὑπ, νμέησγογ. Ῥδ. ΟΥ̓ΠῚ, 41. ἢ καρδία 
μουν τετάρακται. Ἦοσοο δμΐπὶ 81δὲ ν]Ὲ ΘΟΥἶδ νμΐπογαγέ, δὶ ἴη8. ᾿ 
τὰ ρθουῖοθ βυσαϊζοτ, -- ἼΘΠ: ὙΠ, [14] δὲ ΡγΒ., ἐμγδέαζισ ϑ:δγγς 

ΟΕ. ΧΙ, ὅ. ὙΏσοα. Τ,, «ι. 1, 11. - τ, ἀοογρ8. ἨΔ}. 
ἹΠ᾿, 16. ταράσσων. Ἠδραθγαης Ρτὸ γατισίρῖο νϑσδὲ ΌΠ, 
ἀεϑδέϊεαγα, Θοημπονογὶ, «- δὰ, ἔγθπιο. θη. ΧΙ, 28. Ιοὗ. 
ΧΧΧΥΠ,, ι. ἐταράχϑη ἢ καρδία μου, ἐγσπισδαέ σοτ ταϑυτι. «- 
ὭΣ, 52|6770, φΟΥΓαπο γόποροο, Ἴπεοά. 1686. ΣΧΥΤΙΙ, 17. 
Τιθετο νοσεῖς. 5064 φαϊπι ἐμγδαία δϑῖ 8ρ68 Γεπιοέα 5. ἑγτέξᾷ 
7αοία. - 'ῬΆΞ, ἑπομγνο. Ἰυᾶ. ΧΙ, 55. ταραχῇ ἐταραξας με 
(58ο. οἃ. ἤοπι. οἱ Οαξ. Νίοορλ.γ, ξοπξων δα δὲς γαείοηεδα πιδᾶϑ, 
δοπέαπειξγιαϑβ δ αἰμαζκεπε πεθίπι αϑογ ἐξα ἐγ). ῬοιαϊΑΓΌ ΠΕ ̓ωνοοἤι 

»ῺΞ δἵ ἼΞ.. - ἘΟ ἢ Ῥδτῖ. Ῥ᾽αγ, ἡ απιπιαπέδϑ,᾿ Ὦ. 6. λοπιΐποδ, 
4 ἑπβαπιπιαηξ αἰδονιοπι απέπιοα περι αοὲΐα δὲ οαἰμηιηξέο. Ῥσ, 
ΤΥΣΙ, 5. τεταραγμένος. - ὙῸ ῬΙΒ, 7,δθεἶπο. σου. ΧΙΕΠῚ, 50. 
ϑγπεπε. ΤΟΡ. Ὗ, 15. Ὁ ὲ ταράσσειν βουλὴν εδὶ ἐγγέέωπι γϑαϊογϑ 
εοτδέξξεεγυ,, ἱ. 4: ἀκυροῦν. - 223 ΝΙΡΉ. ἃ ἢ), ρογρίθκιδ 8.73: 
Ἐ518. ΠΙ, 15. ἐταράσσετο ἢ πόλις, τὰὐτϑαθδῖυτ,, οοπϑέογπαδαξμν 
εἰνίτα8. Οοηξ, ΜΙΔΗΒ. Π, ὅ. εἰ αὦ ἢ, ]. ΑἸδενεὶ Ρ. 5. 864υ. - 
ὉΡ332 ΝΙΡΆ. ἐσγγεοῦ, Ἐ ϑ1Ὦ, ὙΠ, θ. - Ρ32 ΝΙΡΒ, 8 23, ἐσλαῃ» 
γίον. 168. ΧΙ͂Χ, 8. ταραχϑήσεται τὸ πνεῦμα, Ρεγεμιγ α ει 8. 

. φοῃϑέογπαῤιξων ἀπέπιμδ. Ὗατθα ᾿οῦτ. δνασμαδέίων σρίγέξβ τλδο 
ἙΔρΒοτῖοο ποΐδηξ: ογισὶ Ῥγμαοριεὶ οογιϑέζέο αἰδϑέξέμσηἔιγ, -- ἨῸΣ, 
οέξίΐο. πο. Ἰαά, Ὑ, 4. ἐταράχθη. Τῖα ἀυοᾳυο «4|ὦ. ἐκ Ορνιρὶ. 
δεὰ νἱάοίυγ τοΐμὶ Βδθο νὸχ Ἱπαρῖο Βῖο ἴοοο Ῥοβὲϊϑ 6886, 80 
'δᾶ ρῥγδδοθᾶθῃβ ἐσείσϑη» ἼΝ9λ, Ῥδτιποτθ. - 1233 ΝΊΡΒ, ἑποὰς- 
ιδεδοο. 1 Ἀρξ. 11|,.26. Ταράσσεσθαι. ἰθὶ ἀ6. σοπιπιοέέοπα απὲπιὲΐ 

΄ 
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αὐ πιξεεῤἑόον ἀΐαπι κἀ δἰ δοῖατ. - ΧΕΙ ΝΜΙΡΒ.. ἑμοζέγο πῖσ, ἈσιδΣ. 
111,8. γιάοῖαν τΐθὶ Βἷο τγΐδοῖτο νογδόσζυμ ἸοσΌπ ΒαΡότο, 
8δο οτάϊποπι ἴα τοδι τη ἀθπι 6886: ἐταράχϑη ὁ ἀνὴρ καὶ ἐξα- 
ψέστη. Νίια, αἴ οοπιχοοΐδη ο ἐπι] Ἔροταῖ, πιυ]ΐογοπι συ θατα δά 
δὰδβ δυδ8, Ορῃδ οιδῖ, οἱ δυγρογοῖ δΔῸ 86 πο] πδιοῖ. -- ΣΌΣ 
Ν ΡΒ. ἃ λ0, ἐέφυσεορ. 166. ΧΙ, 51. πόλεις τεταραγμέναι,, οἱνὶο 

““αΐεε ἐμγϑαέαδι 1 ϑαω.. ΧΙ͂Υ, γ6. ἡ πωρεμβολὴ τεταραγμένη. - 
3295) ΝΊρΒ. δοπϑέοφγπογ, Οϑῃ. ΧΙ.,8. ἐταράχϑη ) ψυχὴ αὐτοῦ, 
ἔπ 1}: δγδῖ δυΐηνα οἴῃ. 14 οἵ 6. ΓΧΧΥ͂Ι, 4. οἱ οοπίοεξ. 
οἱ. ΧΙΙ, 27. δο δὰ ἢ, }. Ασωολοηέμπι Ὁ. δά. -- ἼὝΠἽΠΌ, ῬΙῸ 

ἼἼπ0. ρβεπιϊπαιλδ ᾿ἰτογ8 σδάϊ! αὶ θειδ, οἰγοώπιδο, μαΐρίίο. Ῥε. 
ΧΧΧΥΙ͂Ϊ, το. - ὯἼο, 3 αδεἑάέοδιιδ, 1 ἈΦΡΟΧΧΙ, 5. τί τὸ πνεῦ- 
μα σου τεταραγμένον; ηπδτα ἀπίπιοδ ἴθ ρογξηγραῖμϑ 7 Οαἱ οεὲ 

᾿ 8Δηΐπιο δαρτο, οἷροϑ ξδϑιίἀϊγο βοϊοῖ. - τ ΡΙΒ. ροργνογέο. Τοῦ» 
ὙΠ, 5. ταράξει τὸ δίκαιον», ρογνογέοες Ἰαδίαα, [ἴοΡ. ΧΥ͂Ι, 9. 
ΧΧΧΙΨ, ᾿2. ΤΏγϑη. ΠῚ, 9. τρίβους μου ἐτάραξεν, δουιὶῖαδ πιθδὰ8 
»οεγρογέξέ. “ὩΣ, 1 Ῥατ, ΤΊ, 7, ὅγπιπι. Ῥτον. ΧΙῪῚῚ 17. 7πὸ, 
Ῥτον. ΧΥ͂, 5". - ΠΞΩΣ ἔοοπι. 6Χ ΞΡ», 4. ἃ, σαϊσαπσαέα. Ἠοε. 
ΥΙ, 8. ταράσσουσα ὕδῳρ, ἐκγδαπο δήπατα. Τιαροταπξ ξοτῖδ8 
ῬΔΩ9, δὺὲ ροῖϊυϑ τῷ 50.» εὐἰρασσιαῖ νέτι ἐμγδαπαϊξ,, αποὰ δὲ 
οαἰοίδιισ. - δ, σοοπίαῦσεοο. ῬδΑ]ων. Ί, 7. ἐξκαράχϑη ἀπὸ. 
ϑυμοῦ ὁ ὀφθαλμὸς μου, ἐμγδίάμα βαοίμδ σδὲ 8. σαἰίρανέξ δὉ 
Δοΐπιΐ ῬοχτΌΣ ΔΕ 086 Οσμλιι8 τπεὰδ: Εἰχ τιδὰ 1. δεδθίοδθ, αδὲ 

{δε οδὲ οαἰΐράτο, οοδομέξγο. ΟΘοπέ, φυαοαας Ῥ5, ΧΧΧ, 11. 10 

νυ. 15. ταράσσεσθαι 4ᾳπορτο ἀρ. οεοέδεις δἀ δέθοξιτ, ὑπο δρρᾶ- 
τοὶ, ταράσσεσθαι ηυαπάοαυδ ἰᾳ παϊνετδῶπι ποέάγθ προγόσ᾽ 
τῷδοὲ. Οοπἔον Ῥοδείξ Οδοοπ. Ηΐρρόον. Ρ. θΘι1. - "ἸΏ, δμρ- 
Ῥίΐοο. Τμοοα. ὅγπιπι. Ῥτον. ΧΧΥΤΙ, 6. Γιοροτοπε ὩΡ13.,5, δ 
ἜἼ32, ἐειγδαγθ. - ὉΩΣ , ἑμδιέο. ἴεε. ΧΧΙΥ͂, ιά. ταραχϑησετω 
τὸ ὕδωρ τῆς ϑαλάσσης. ἴῖᾶ ἰτδηδευϊεγαηῖ, 46ῖ6 ἢ, 1. οοπραᾶ- 
χαϊίο οὔπι βιαοιίθαθ πιδτίπἰδ ἑπδεϊεαϊξωε, -- ὈΡῸΡ : Ὀρ η5, ΡΒ, 
οἱ ἨΠΒΡ. ἃ δῦ, ἐσοΐφο, ἐδνίξον πὶ πιονὲος ΟΟ86). Χ, 10, 
“Ῥεεύοσια πῃ Οὐοπιηι. δὰ Β.], Ρ. 282. οομπίϊοίξ, δο8 Ἰορῖδεο ὑπὴπ, 
Ὄη τὰ] η, βεὰ μδὸ σομπλθοΐυτα ποῃ ορυδβ 6886 ἀἄοοοι Ἰοουθ 
Τότεαι, ἸΥ͂, 54. -- 111, δοπίγεπιξδοο, 2 ϑ8ω. ΧΥΤΙΙ, 533. ἐτα- 
φάχϑη ὁ βασιλεὺς, σοπδέσγηαδαΐξ" τὸχ. Οομέ, 4υδ6 πὸκ, 
ποϊανΐ ὁχ δ. Υ,, 9. δὲ ΜΙΔε:Β. 1Π{, 5. γ͵1ά6. οἱ Δποα ΥΠΙ, δ. 
ἽΜΊοΝ. ΥΗ, 17. Αἀάο δ. 11, 1. δες. οοὐ, Ολέθ. ἤιο. Ἐχοά. 
ΧΥ͂, 14, ϑδγηι.. 1 ὅδ, ΧΧΥΤΙ, χ5. - »2ἢ, αἱδγεπιρο. 168. 

11, ι8. ὃ ταράσσων τὴν θάλασσαν, 4αΐ τιᾶτο ἐμγδο γα] ἀρέίο. “ 
ὩΣ, οὐπιπιονθον, Ῥε. ΧἸΥ͂, 5. - ὉΔῚ (ὦ μτὸ Ὁ), δομοιμῖοον 

“Ἑπεοι. ΧΧΧΙ͂Ψ, ᾿’8. τὸ λοιπὸν τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἑταρασσετε, 
τοϊαυδηι (80. Δ4ι δι} ροάΐδθυα νοεῖχίθ ἐμγδέάαπι γοσόοδα ΐθ. 
ΜΩ, ἐωπεμίεια. ὅγγιρα Ἰδύθιν. ΧΙΘΥΙ, 17. ταράττων. Ἠδνυξ 
Ῥῖο γρδτγίϊοίριο σϑσδὲ πε. - ὉΠΒῸΡ μδ ὁμδ] ἃ, νἀδαΐδ οοπέμ» 
ῥαρων. Ὠδα. Υ, 9.- ἜΣ, σγγο, ζαλίον. δγπιπι. 108. ΧΧΥΤΙ, 
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γ. ἐταράχθησαν, νῖπο ρενεμγδαε δἄπεαπίπιὸ. ΤΟΧΧ [δὲ φαοηαὸ 
βαῦδαῖ ἐξέστησαν. -- ππῸ, ἑποιρνο. Ῥτον. ΧΙΙ, )ὅ. πειρδέαν ταῦ 
ράσσει, υὧϊ δοηδυίῃ ἀχρτοββδττηῖ. ΡῬγβοίεσεα Ἰοζέτυνς ΡῺ' ΟἜΧΥΤ, 
δ. υδὶ νετῦδ ταραχϑήσονταε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ δαπιξ οχ ἐρῇῃος- 
ουοάδει χπᾶνρ τ πα ροτῖῖα, Ὡ181 πν8]1}5, ἱπεογργϑῖθηι σεαθοῦπς 
"οξ Ρτδοοδάθηςϑ νογόϊουδ τοραι δε ὁΧχ οδολίδηεῖδ, δὲ ἐπ 

πρριοτία Βαθυΐδδ6 τ. ωδοὰ » υοά δε ἐωγδαέα ἔσρπιέαϊπῶ 

πιοηῖο ἀϊοϊτατ. δολπιργέγμδ ἴῃ Ὦϊ85. δὰ Ἦ, 1. Ῥ. 9. νεεδα ς. ἀ. 
«-, ἃ. δὰ γοτβῦτι τοτιΐαμι ροτείποτο ἐσδοανίε, Εοείδεδο ἐσιῖθεν 

Ἢ Ῥγεβ βτδθοὺδ σδὲ "}"} (3 Ἀερ. ΧΥΠΠ, 353.) Ἰορέξ,. νοὶ] τῷ ὧν 
ΒΟΙΣΟΏοπι νολε»εεηξὲσ σοπιπιοέξοηἷς οὲ ἀρίερῥἑοηίο ἀφᾶλε, ἀπδαὶ 
εἰΐδαι παῦε οοποίδε. δ::. ΧΧΧ, γ. ἐπὶ πάσῃ βοῇ ταραχϑήσεταν 
τὰ σπλάγνα αὐτοῦ, δὰ οτποιι ραῖτέβ γοοδαΣ ἔσϑηιδὲ δοη 6 ὁδα 
βοοῖοι, δ. 6. ἀλοῖο δὐυάξδθηϑ οὐΐξ, ἢ εἴ πον ὦ 

ΤΕΤΥΡΗΓΜΕΙΝΟΝ ὝΖΩΡ, ἐμνδίάα ἀφμα. 5 (ὦ 
Ῥι0 9), οοπέμγδαξωπι, Ἐποοῦ, ΧΧΧΙΡ, 9... ..᾿ 
᾿ς ΤΑΡΑΧῊΝ {ωνδαϊξέο, οοπέασδαξίο, ᾿δοποξέωϑδέο, ἕδπον} 
ξωπιΐεμα. ἜΩΣΞ., ἐπ ἐΐα, Ὅαη. ΧΙ͂, γ. 866. οοἄ. ΟλὲΦφ. ποιήσεύ 
ταραχήν. Ν΄ ὍΣ ἐστιά586 ἰορὶε Πῦλ 9 ̓ ΒΌξ ἼοοῸ ἦν αὐτοῖς. ροϑυΐξ 
ἑαραχὴν ἢ ὧἴ οδἰοηάδοτοῖ, ποιεῖν Β. 1. βόηδιι π|810 δοορδοάωσι 
8,56. - 3 (Ρὸγ ταδιδυμδοίπ δα ἢΝ53}, ἐδγγον. Τοῦ, ΧΧΤΥ͂, 
λ7. -᾿ ΠΌΣΞ, ἔσγγον, ἴοτοπι. ΧΈΥ, 10. - 955, ἑηβπ. Ηρδὶ 

᾿ αἰορνίπισηάο. «4, Ταά.. ΧΊ, 35. ταραχἥ. Ηΐο 4φαοηυὰθ »Ὲ3 αἵ “ὩΣ, 
Ῥετγπιμῖδῖθ ΔὉ [πεῖὶ τοροτῖθβ, - Ἀ1591΄" (μ6:. δεῖ Βϑδίη 6Χ ΠΡ Ὺν 
τοπιπιοέϊο, Ἐποοὺ, “ΧΧΊΙΠ,, 46. - ᾿π ἱπβη. ἀοοηάο. ἙἘπεοδ.. 
ΑΧΧ, 16. - πνηῦη, ἀοέον νελέπιοηδ. Ἐπόοῖ. ΧΧΧν 4. 9. καὶ 
ραχῇ ταραχϑήσεται ἢ σαΐς. - Ἤ;5Π, ͵γονείπανέο. ἴ68. ααΐ, λὃς 
δὶ ταραχὴ δὶ φέγὸρίξηο σὲ ἐμπμρέξωθ, αὶ φῬοτ οοἸοτάζαι Δ. ἢ 
Ὧε8 ὁχοϊϊϑῖυσ. - ἼΠἽἼΠ ἱβῆν, Ῥιδ, δ ἤγη. σοοοπεδγα, Ῥγχον, 
ἌΧΥΙ; 41. εἰς ταραχὴν μάχης. ΝΟᾺ ἔϊα,. αὐ οὶ χποπεδη: δα, 
γοτϊτοηξ, 8εὰ ταραχῃ ἢ. ]. οδὲ οκοίέαίέο,, σοποξέαϊδος « ἸΛγὴς 
κοηίσηίΐο. Ῥτον. Νΐ, τά, τπἰδὶ ϑϑινείδρειϑ ἐπ, Ερ. Ονέξ. Ρ. 94. ταρα- 
χὰς ἴῃ μάχας πιαξάπδιηπι 6860 οσοπίοοὐξ, αοἰα ἐδάδι. τὸκ ἱϊὰ 
τοἀάϊιον ἐν1 4, οὐρι Χ, 12. ἃ ϑγπωπαοῖλο σὲ Τλευάῖ.. εἰ ΧΥῚ, “δι 
ὃ δγηιπιαοῖο. . 868 γυ]ρβεῖα Ἰεοϊΐο ραγέβ πἰεεωνς δοοι ουὐται 
τοὰὰ, “οὲ 4ναδ. φατε θδπδ οοπνοηῖϊξ νοοὲ πόλει. - ἀράμαν 

. ἀἰνοκαίέρ. 1ε5. ΧΧΊΙ, 5. ϑγπεηβ. Ἰ διε, ΥἹΙ, 45, Τοδυκὲξ ἃ 
. ἼΘΝ, τοὶ αἱ οι 68 ΔὉ 33} ἀστείνδειιδε. - 1, πωῤθφέξο,. ἤπια. 
Ῥρ ΓΈΝ, 28. εἰς μετακένησεν καὶ ταραχὴν. δὶ ἄθδο νορελθθο δ 
ὈΟΔ]υδταῖ, - 50," ρερ ρθροίέασ. ΤΒτεα. ΠΙ, δ8. - υκ, ἐΐῃσα. 
Ηος. Υ͂, 12. Οαρροίδως ἴῃ Ογὲξ, 8, Ῥ. θά9. ρυῖδς, νοῦ υχΣχ 
Ἰερῖδδο Ον39 6. ὉΡ 3, νοὶ ὉΨ99 (πδηὶ οὖνλ εδ΄ οοπρεμὲ,. οοπ- 
πιονόγὲ, οἵ Ὁ5}9 ἐπα ίρπαν), γψεὶ ἔἕοτεα Ἰδμοπάυχα ἀράχνην φυοὰ 

. Ἐῖῖδαι τεϑοτίρδίς Ονγδέεϑ, σοοῖτα αὐεαὶ ]ερ6 ἀλερμίδηϊοαι 
Βνοϊξίπρογωπι Ῥγοίερ, ἐπ ΣΙΧΧ ἦμεν. ὙΤ. 111. γ͵]οξ. ἔς Ρ. 3. 
411}: οοιἰϊοίπσς, 606. Ἰοκἶθε6 ΠΡ19 οἴδε ὅγγα οἱ “γαῦθ. ϑεὰ 
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39.  ΔΑ͂ΡΑΧΟΣ -- ΤΑ͂ΡΥΑΡΟΣ 
δοξουάι 1δοιῖο τδοερῖδ ἔδοιἱθ ροῖϑεξ, σπμὶ ΟῸ ἔδὺ Ῥ6Ὲ σαρά» 
φεσϑαν ἰχϑηδἸδίμη. δῖ ἃ ΤΧΧ, Ὑιάθ δυρτα. Οοιξ, φυοαὺθ 
Αγογοοϊκ ἐς Οὗὖδ6. ογἑδξ. ἐπ σταθοοσ 7οδὲ πέξ. Ρ. 17. βδατι.. - Ὑ8 
οἵ, 55. ἀπμποῖζη, ἰπδα. "γαπροπάο, γιμπρόπαο, 16ε. ΧΚΙΧ, 10. 

᾿Π ΦἸ25 , Τόν. ϑγημη, 168, ΧΟΧΧ, ας ταραχαί, - ΠΩ Ὁ5 ΡΪπτ, 
ραγαϊέαλες, Ῥε. ΧΧΧ, 26. ΑΙᾳαδηο οοπίϊοΐθθαμι, Ρτὸ ταρα- 

χῆς Ὦ, 1. Ἰεροιάμππι τραχαυς. 864 πὰπο νἱάθο, 608 1ϊᾶ (σϑυβῖυ» 

11656 εχ ΤΆ δπιο ̓ Ὁ] ῳοϑ ποῖαϊ ἤμο δὲ ἐδέμο σοπεπιοέι, 

ἐπ σχέμα, δοπέωγδαέμς: ζωξέν .-- κ͵Βν!, σοπέγέξέο, δϑγπιπιν 
Ἔχουν, ΠῚ, 46... ᾿ 

: ΤΑ ΡΑ͂ΧΟΣ,  ειωπειέιο., σοπιέμγδαέΐο, ρογεμγδαξΐο, ΛΩΝ, 
᾿αἰἰρακαῖξίο.. αι ϑάχα, Ὗ, 9. -- ΩΡ, ἐδγὅο, Ταά, ΧΙ, 55. ε60. εἂ, 
Ἄοπι. «1. Οαἱ. Νέοορᾶ. καὶ. συὺ ἧς ἐν τῷ τὠράχῳ μου,, ἰϊὰ πὶ ρτο 
Ῥατίϊοιριο βαθδιϊτϑγθηΐ ποπιει δυρδδίδηϊλγυτη, Ὑ 146 οἱ ὅδ}, 
ΧΙΡ, ,8 ὩΣ ὩΣ τας " : ᾿ 

ΤΑΡΑΧΩ͂ΔΕΣ. ἐμτδίωδ, ἐωγδαλοηέμο, ἐωγδαΐωθ, ἐωγὰ 
φαγεῖν μέόπδδι ΠῚ, ἀογεπηα. Ῥεδαι, ΧΟ, ὅ. ὙΙ1ά6 εἰ 82ρ. 
ΧΥΠ,9. ΄΄". ἐτυκ αν ΕΠ Ὸ ᾿ δ τὰς τὶ 

ΠΑΡΙΧΕΎΥ' Ω, βαὐοροπάέο δὲ πιαοθγο, ϑαϊϑαηπιδπέα ζαοίο; 
φαΐδ' ονἰἑένεπι δόννο, - Ἐὰρ, Ιου. ν. 260. αὲ γυναῖκος ἀπ᾿ αὐτῶν 
(ϑυσιών) ταρεχεύουσιν (6}.-τϑοῖλι8 εαᾳριχεψουδαε}, τλυλίοτει Ὁ 
115 {58 018 0118) φυδεάδηι «α'4 σοπαϊέδγιδος, Πδεγοῖ. ταρεχεύου» 
φε, τηκσυσα.. ἴῖα εἴ ζες. Ογνμξ Μ8,. Βτεπει. τπϊϑῖ ἀὐυοά π)8]9 
ὅα 110 κογίριιπν δὲς ταρηχεύουσαι, Οσηξ, διεάαπε ἴῃ ταροχεύειν. 

ΤΗΡΣΟΙ͂Σ, ρῬτορεῖο ογα δ (ἃ τάρδω; δἰσοος φαϊᾶ ἴα οταῖϊσ 
ἷκνα οαϑοὲ 4[ἴλ4τ|6 801]6)ξ δἰοοῦτί), ἀοἰπάς φρέο ὁ65α ρδα ἐδ ροείθ. 
γέσγα , ' 67 σέξδ,» τποῦγα ογαϊπαία, φαέγσπια ρμᾶγε πλαπῶδ νοΐ 

, Ῥειδίο, ἷξ, αἰα. ἐχραπδα, “3, “οία πεᾶημμς “οἱ ρϑαϊΐδ. 1)8ι. Χ, 
“70. ἤγειρέ μὲ ἐπὶ τὰ γόνατα μόυ καὶ ταρφοὺς χεερὼν μου, οτἰξ6» 
Ὅπε πὸ δορεν ροπυᾶ πίοα θὲ ἐγέγοηξέαέες πη πτιυ τ τα ΘΑΓΌΠι; 
“ἥφις, κι ϑει. ΧΧΥ, 20. «ἐν ταρσῷ πλαγίῳ ν' ἴῃ σαέγεγηξέαέα πιὰ» 
ππ8 ΟὈ]έάυα. 1ὴ Φἴχαρλο οηέξαξοηϊξ τρα]ο τοξετεατ δὰ ὙΠ) ἼΧ5, 

- ὅπ ζαεοξομος, όσα οἴἴδαι αὐδυν “(φωΐδα ργτοὸ μθὃτ. ἢ9 Να,, 
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ΨΙ, 10. ῬΕΣΙΧ, ικτγ. ΤΧΧΥῚΙ, γ2. ΟΧΥΠΙῚ, ι19. ΟΧΧΥΠ, 4, 
ἴε.. ΧΙ ΙΧ, 16. 265. Ογνίἐὲ 1475. βγαπι. Ταρσὸς » ἄκρον χειρύᾳ; 
δ ὀξταρσοὶ ἀρυᾶ ᾿ἴεεγολίκεπει ἰαῖον αἰῖδ' Θαρ δμεων σὰ ἄχρᾳ 
τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν, 880. Ὗ,΄χ2. πληγῇ ταρσῶν, ἰοῖψ 
ἀδανμεπν δυραπεαγώπι: ὉΒὲ τατλθῃ αἰ οοἂά, Ὠαθαπξ ξαράσσον» 
ϑυέάαε. Ταρσὸς, κυρίως τῶν ὀρνίϑων ἡ πτέρωσεφ. ἀφ᾽ οὗ καὶ τῶν 
ὀπῶν ὅμοιος σχηματισμός. Ιάσμι: Ταρσοῖς, πεέροῖς ἄχροιῳ 
γιάο.ην, Ζαρσοί.. Ὁ. ᾿. ἘΝ ᾿ ἜΝΙ 

τ ῬΑ ῬΤΑ͂ΡΟΣ, ἐαγνέανδ, μγοζωηἐθοέπμφ ἔοσιεδ. ταὶ, 
ὥρενν ον. ΧΙ,, ν5. τϑὶ ταικιδὴ μτὸ ταρεάρῳ Ογαδέμε ΤῬτοίοξ. 
ἔν 1 ΧΧ ἡπεε. Ἐ. ΤΥ. ο. 4. 6, 2. Ἰερθιαάμμι οδαδβοὶ ἀγρῷ» 4ύϑαι 
οοττεφοιϊϊ οηθπι Ὡθλ ἠδοεϑϑδέϊαπι Ῥαῖοι, φυΐᾷ δοπιηλι:19 160[10 
Βδθαθ οὐπι τολίφαϊς τοιελδτὶ ροίοβῖ, Ζαάρταρος δμἶπι Θαιπθ 



ΤΑΣ τ 'ὉὉὖὃΘϑὖἷ[ἠἁὃ ἂχ 

ἔπζενι ἀεοῖρδε, ἰᾶαυθδ ἐπάϊοατο νοϊαπε ὮΙΧΧ, οπὶ γϑοδια 
ἐξίϑηι σχοφέοθ ἐοοὲς 8. πιορέξδιεα Ορροπδηῖ. Ῥγχδοἴίοσζει ποῦ γ- 
ἄοο, φποπιοᾶο ἐχ ἀγρῷ οτἶτὶ ροϊυϊδεδῖ καρτάρῳ, 4086 νὲχ ]]Δ τῶ 
δἰ πα Ἱ1 Δι ἀλπδ ϑρδοίθαν Βαρϑηῖ. [0Ρ, ΧΕ, 24, τὸν δὲ τάρταρον 
τῆς ἀβύσσου ὥσπερ αἰχμάλωτον, 8.5. ἥγηται, ργοζωμοἐδοέπεπα,, 
ψεῖο δργϑαοὶ ἐοοιπι ἴδπαυδηΣ ΡΓῸ οδρίλνο δαδεῖ, ΑἸδῖδσ ζω, 
ἰόχῖτι Βοργδίοο δέδογολ, Τάρταρος, ὁ ὑπὸ τὴν γῆν κατώεατος 

τόπος. ϑιξαΐαδ : Ἰάρταρος, ὃ κατώτερος τοῦ ἄδου τόπος. ὨΦ 
ογἱ ῖμ Β. νοοΐβ νἱάϑ Ζ.. 8οεὲ 22:26. ἐς Εξγπι. Ον. Ὁ. ἅν. δοχυ, 

ΤΑ ΣΣδΣ, ΤΑ 7722, οναΐπο, σομϑέξῆμο, αεῇβπηέο, δὐαν 
ἔμο,, σγίβο, βοπο, ργαδοίρίο, γερμέο, δαῦσο, ὉΧῪ, σοπίέδεωηε, 
Οδης. ΤΙ, 4. τάξατε ἐπ᾿ ἐμὲ ἀγάπην, Ροηιδὲφ δὰ 818 0111 δυράς 
ἴη6 ΔΙΠΟΥΘΙΒ: 86η60 δἀπιοδυμα ΟΡβοῦτο, ηἶοί ἀγάπην Ἀ..}. 
δυτηδίωσ ῥσὸ ἀγαπητὸν, 4πθπὶ οὐ να έϊζο ποῦ πλ8]6 σοπιράγαν 
σψετῖε, 1,006 1521, »ϑαίδδωπε δέμ9, Ἰοδοταμε κ55}, ἔπιροσ. Η αἱ, δίς 
χε, ἰὰ ποροτ. ΡΙ6], 18 αυ8 οοπίωρ. ποῖδε ἐγόρογθ νοκέἑέτεηκ, 
4υοὰ ε8ὲ ταξαε, οὐπὶ ἀ6 τοὐ εἶδος δρίτογ, ΑἸΙΙ Ρυΐδης, κάξατϑ 
Ῥοεδϊξωση 6886 Ῥ͵Ὸ ἐσώξατο. 810 δ δγοηγπιμδ, απὸ μαῦϑὲς Ὁγαέ» 
πανί. Ψιάο δὰ Β.1. ιαέλέμπι, - ὅλ, οχέξέεπι σνέρο.. Οὐδ, 
ΥΙ, 5. ϑάμβος ὡς τεταγμέναι, 88. φάλαγγες, ρῬᾶνοΥ ὃϊ οτάϊδιδ 
δοῖεθ. - 95 ΗἸΡΗ. ἃ 55, ἐγα ζασίο; Ηοϑ. ΤΕ], γ4, δὲ ᾿οσὸ 
τάξω αὐτὴν αἷς ἔρημον τοροπο;ιάτιπι. νεἀοῦμε. ἄξω νοὶ ἀναξῶ 

αὐτὴν εἰς ἔρημον. “Αξω Βαρος 4υοααο τοά, Ζαεὶδ, οἰ μβαμο 
Ἰεοϊλομοιι εἴδη; ὀχρσεβαὶῖῖ Κ᾽ μζσαΐμθ. « “ΔΌνη Ηρ, 4 .Ῥαταὶ, 
ΧΧΧῚ, 5. - 5'ὼῶπ ΗἸΡΒ. ἃ βηυ, »φσοσγεὶ βασίο. ΤΉτοα, 11], 8 τν 
εαὐτηνλτάξω εἰς τὴν καρδίαν μου, Βαπσ ροπάπε ἷὰπ οοσ πιδαμὶ. 
ϑγπιη. Ῥ6. ΧΙ.ΠΠ, 11. - ἸΞῸη ΗΜΒρ.  οϑήσγσεοο: " Τον, 
ΧΧΧΥΠΙΙΙ, ὅ0. πρόσωπον ἀβνυσσου εἰς ἔταξεν ; ϑεὰ πιαρὶο' Η δε, 
τεβρομπάετοῖ, δἱ εἰς ἔπηξεν ; Ἰοροτοῖυτ. εραο Βδῆο εομέδρι»- 
ξῶτὰ 7... οσίο. - μὴ Ηρ. ρσζογίον. Ἐχοάᾶ. ΨΠΠ, 9. τάξω 
“πρός με, αἰοβηίξο πιὲλὲ, εο. ϑόγέμεπι ἔσπιρι6. Ἀϑοῖο ἡποδὰ 58» 
δΏΠΙ. -- ὙΦ: Ἵ»12) ΙΔ] οἵ ΝΙΡΕ, οοπαϊέοο, οφοηροπῖρ. “Εποά. 
ΧΧΙΧ, 48. τάξομαν ἐκεῖ τοῖς υἱοῖς ἐσραὴλ, 9ἰϑέαπι ταθ 10ὶ ΒΙ]ἐΐπ 
1εγ8 6}. 2 ὅ8πι. ΧΧ', 5. ἀπὸ τοῦ καιροῦ, οὗ ἐτάξατο αὐτῷ. δᾳβὶδ, 
ἃ ἐδιροῖθ, ηποὰ αφἠβηένοναὐ 1}11 Πανὶ, Οσπε, Αοι. ΧΧΥΗΣ, 
“55. οὲ 4086 εχ Τοῤγδίο α Ἀ, 1. ποιᾶς Παρλοίέμα ν. άἀοδ. Σ΄) 
Ῥεγίπσογιμπ δὰ «οἰέαπ, Κ΄. .Η. ΧΙΠ, 44. Δίοογολ. οἵ 2... 
Ογνὲ μὲ 3,15. Βγεπι. ταξαμένοονγ ὁρίσανεες. - ὮΝ, μακὲδέκεα. 
Ζαοῖ. Χ, 4. ἔταξε. ϑοουπάσπτη Οαρρολέμης ΟΥΐξ, 5. Ῥ. δοϑ. 
Ἰοροτιυηῖ “05, 8 ταί. 3. 60}1.2 Ηερ. Χ, 1δ.. γἱἀθ ἴδβθω ἐὰ 
᾿, 1. δϑολαγζεπϑενρ έτη, «« ΤΙΝ, ἐδπιρτα οϑηϑέξέμεια. 1 θ6πὶ, 
ΧΧ,, 855. καϑαὶς ἐτάξατο, “Ὑ9 85". - 159. ΝΊΡΒ,. δ 712, ϑέσέφοι, 
«1. Ῥε. ΟΧῚ,, 2. ταχϑήτω. -“ ΜΏΩΣ, γόνο, Τοῦ, ΧΧΧ, 22., ἔταξας 
με ἐν ὀδύναις. - ἢῦϑν σϑμπαίον. Ἅ1. Τγα. ΧΙ, 27. τἄξει. -ἰ 103, 
εο. ιῬατ. ΧΥ͂Ὶ, 4.7. Ἐποοῖ, ΧΙ ΙΥ͂, τά... 7πο. κ᾿ ὅϑοιν ΙΧ, 3:5. 
ἔταξεν. Αἀᾶδο ασποητθ ὅγημπμι Ῥε. ὙΠῚ, 2. - "πῶν, ισοία. 
ϑγπιπι Τοῦ. ΧΙΥ͂, δ. Κπινέφι φοποεξἐμλεεί, «τ ῬΙΒ. ῥγαφοίριο, 

΄» 

’ὔ 



473 ᾿ς ΖΑ͂ ΣΣΕ 

“ ϑια. ὙΠ, 11. ἀπὺ τῶν ἡμερῶν, ὧν ἔταξα κριτὰς, ἃ ἄλοδυε; 
ἐδιι. οογδέδέμέ ᾿πάϊοεβΒ, Ὑιάα δὲ 1 Ῥασ. ΧΥ]], 10. [εὲ. 

ΨΙΠ, 1. ταξαν περὶ τοῦ οἴκου σον, ργαεσίρε ἂς ἄοπιο ταᾶ, 
- νη ομβδ) ἃ. εοποίσπο. Ὥδε, ΥἹ, 12. οὐχ ὁρισμὸν ἕταξας; 
ΟΠΏ6 τα δέθπι ασα δέ 2 - τοῦῦ: τω, 8] οἱ ΗἸ:ρὮ. ροπο, 
Ἑκχοα. ὙΠῚ, ,2. ὡς ἐταξατο φανααδ, ηυεπιαἀπιοάδη ογἀΐπαν 
φοταὲ Ῥθαιδο. Ἰυᾷ, ΧΥΙΙΠ, 3:1. ἔταξαν ἑαυτοῖς τὸ γλυπτὸν, 
σγοχαγμηξ δ᾽ δρα]ρῈ116. Οοηξ. Ιεεεω. ΧΙ, ,3. [υἀ. ΧΧ, 56,, 
ἐπὶ τὸ ἔνεδρον, ἃ ἔταξαν πρὸς τὴν Γαβαὰ, ᾿πδιὰϊῖε, ἀυ δε οοἰΐο. 
φανογαμ δὰ Οαῦδα. Οομπέ, , Μδοο. ΧΥ͂, ά!. ; ὅδαι, ΧΧΙΪ, γ7ὲ 
ὁμᾶς τάξει ἑκατοντάρχους γ νΦ5 οοπδέϊέμφθέ οϑηξατίοηεδ, 2 888, 
ΧΧΙΙΠΙ, 45. ἔταξεν αὐτὸν πρὸς τὰς αἀποοὸς αὐτοῦ, οοποέϊέμεύαι 
Δ11ὰπὶ δὰ οομδυρεϊοπεοα δῦ86. 1 Άρρ. ΠΠ, 5. ἔταξε τὰ αἵματο 
ἘΥΦῸΝ ἐν εἰρήνην οδβωπάδδαε φατιραῖτιδθ θ6111 ἐὼ ρδοϑ [οϑ.. 
,Χ Ι, λά. εἰ ἔταξα χρυσίον (εἰς) ἐσχύν μου; πατα λαδιὲ δυ- 
Ζῦαι ῥτὸ κοῦστὸ πιοοΐ 13οὐ. ΧΧΧ ἠ 15. ὑποκριταὶ καρδίᾳ 
τώξουσι θυμὸν, Βγροοτίῖαα οοτὰς γεροπεπ ἱξατα, Τετθτω. Ὑ, 22, 
πὃν τάξαστα ἄμμον ( εἰς) ὅριον τῇ θαλάσσῃ, Ροποπέοπε. δι δπὶ 
Ζα τογηδηύπι πιᾶτὶ. Ι͂Ιογϑ. Χ, 22. τοῦ τάξαι τὰς πόλεις εἰς 
«ἀφανισμὸν, τυ βοπαὲ τοῖ γοαΐφαξ πτθφδ᾽ 1ὰ 60} τι ποι, Ὑ ἀ9 
“σὲ Ζαοῦ. ὙΠ], τά. Μαϊ, 1, 5. δὲ..22. ἴοχοια. ΧΊΙΧ, 8. Ἐχεοὶι, 
ΧΙΧ,, 6. (εἰς) λέονεα ἔταξεν αὐτὸν, Ἰδοιθπι ζεοΐέ 1Π1ππ|. ἘΣ» 

᾿ΧΧ,, “8. ἔταξαν ἑἐΐῶὶ ὀσμὴν ενωδέας, ζαοξεδαηπέ 1δὶ οἄρτοιμ 
δυανί(διϊε. ΕΖ. ΧΙ,, 4. ταξον ἐν τῇ καρδίᾳ σου πάντα. ὃ. 6. 
ἀὶ!εροοῖος διέσηἶθ δὴ δ οσβηῖα, Οοπξ, Εκεοῖ. ΧΙΟΙ͂Ψ, 5. δῦ, 
1,1}. εἰς κρίμα τέξαχας αὐτὸν, α ἰυάϊοϊυα ογαίπαςέξ διτις 
“Ἠρεγοΐ. τέταχας, ἐεύπωσας, ἔταξας [ἐτύφωσας]. ὕοροπι ἐτυφω" 
δας πηοϊηΐδ. ᾿ποϊυδὲὲ ΜΒ οέξεεδ, ᾳυοὰ “ποι νιάδατωσ ροὲ 1}1δπὶ 
«ἀπροΐπὰ Υγοὸχ τέταχας, 566 νἱτϊοβα ἔδοῖξο, δὲ ργο 1116 ἴπ πιϑῖς 
ἰλ6 Ῥοβὶϊα ἐτύπωσας. 4υδαι ροαδῖόδ ἱπιρογίτυδ ὲδτατλιθ, 
τοϊοάία νἱτθϑ ᾿δοίῖομῃα, πῃ ἰοχίυπο χοροροτῦῖ. Οὐδὶδα ρπρρ]δ 
4189 εἰΐδαπι δρυὰ Οτδιιοδιίέυμι βδιυ σᾶγο σοοαεγηῶε. (ὐδοῖον 
Ζαπι τἔξαχας Ρὲν ἔταξας εοἴΐδι ὀαροπίϊων ἔῃ Οοδα. 485. ἐπ 
«Ῥνορλ. οἰ αν. Ογνέμὲ 18. Βνεπι. Ἡδὺ. Τ|, 9. τοῦ τάξαι εἰς 
ὥψος νοσσιὰν αὐεοῦν οἵ ροπαὲ ἰπ αἰεί ἀξ ποηι πλβυπι δύυπι, 
» Ὅδυ: ὨΌ, ΚΔ] εἱ Η:ΡὮἘ. Βοδδ, Ἰ, δ. ταξατε τὰς "καρδίας ὑμῶν 

«ἰς τὰς ὁδοὺς ὑμῶν, αεξεπαξέφ δὰ 6, ηυδὲ νοὶ μαδέθῃυβ δνθ- 
ποτὲ. γάρ εἰ Ηαρρ. 11, 19. Οοο. 25. ἴῃ “γορᾷᾶ. καξατε, 
σύνϑεσθε. ϑὶο Φαΐτι Ἰεροπάμπι ὁχ Ηδρρ. 1, ο. οἱ Ζ,6χ. νει 
8. Βγοπι. 1οὉ. ΧΙΥ͂, χ5. τάξη μοι χρόνον, ἀεηξας ταλμὶ ἴοι 
Ῥυδ. Σοκ. 11,.5. τάξω αὐτὴν εἰς γῆν ἄνυδρον, γααὲᾳ απι Ξε 
»εμαδο ἸἸατα ἴῃ ἴδγαια Δα 0.8 οδεεωΐῖδ., Οὐορο. }8. ἐπ ΤῬγορᾶ. 

Τάξῳ (Νῖδ. πιομάρερ. Σαξω), ποιήσω, θήσω. ϑγπμα. Ῥε. ΧΙ, 6. 
ἍΜΧΙ, χι. πρὶ τάσσειν τὴν καρδὲμν τεοϊρΒοτῖοθ προῖδε σαίάε 
απιητο, πὲπεξωγη, δέζεανα αἰξοιε γοὲ, δγπεπι, ον. ΧΧΧΥΠΙ, χι. 
Ξἐσαγϑω. 4πο.. Ἐξ. ΧΠ, ὅ. τάξω γνωμαρν εἰγμαιπ Ομ 51}18. - 
ἄγον, αναον Ζηο, Ἠδῇ. 1Π||.26.. δὰ μγο Ὥου 1ορῖε ᾿ξ 

᾿- 
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ΟΑΈΤΑΓΜΕΝῸΣ -- ΤΑΥ̓ΡῸΣ, α8 
ᾳ 

ἃ πάρ: ὅ'σηλέδγο. ἐταξαμοη» οττατι 6846 νἱἀθέαν ὁχ ἐφυλαξάμην 
Δρυὰ ΤΙΧΧ ουἱ ἰοοο Σ Ἰοβοσαπξ ἡ. Ῥχαδίοσθα Ἰορίτυν Εσϑοῖυ 
ΧΧΧ, 2»). )ἘΒὲ ϊδροπγ πεῖ τεταγμένα Δρυὰ ΓΙΧΧ (ααΐθυε οἰ με 
χοδροπᾶεξ ἰπ ἴοχία ΒόΡτ.) βογὶρέοτιαηι νἱτο ἀερτανδῖτπι 6680 
φοπεοπάϊξ, δὲ βοσδοηράυπι ἐτπάδίοαι ἐχτεταμένα,᾽ ἰ. δ. δχέεηξα, 
Ἑπκίδτι ἴὰ νεγβ. 7πο. 7πέ. ἃ Ῥαν. ΧΧΙΠ, 9. νοοὶ τεταγμένους 
811 τεβϑροπάσϊ ἴπ εχ ἈρΡτ., δὲ ἴδανθα ]ο00 του ἕκατονο 
ταρχους τεταγμένους Ἰοξοπᾶτπι οτῖς τοῖς ἑκατοντάρχοις τὐταγμέ- 
ψοῖς, Ῥᾶτῖλαι ΟὟ ρχαθοθάδηῃβ ἔδωχεν, ρατιϊαι Ὁ τοχἕυσχ δδτ. 
Ὑμῖρ. σοπέωγἐοπέδμθ, 81τ-. Χ, τ, ἡγεμονία συνετοῦ τὭταγμένη 
ἔσταε, Ῥεϊποιραῖτ ρυυάθητῖ8 δέαδὲδὲς οτῖϊ. 1τὰ Βέοίϊες. Οὐἰ δὴ 
ογάξιαξα φγῖέ, ἐμδέωπν ογαἰἐπϑηι δεγναδίξ ἢ Οοπιρὶ, Βαθοὲ ἰδὲ τετα- 
μένη»), Ῥγοίεπιδα εγὶξ, εχίσπαϊεέ ε6 ααἱ πιμῖΐοα αἤποσ, 8. δέαδιδέα 
“γἰέ, ὧὐ Κμίᾳ. νοτῖϊι. δεὰ ρῥυΐον Ἰεοῖῖο εϑὲ ργδοξεγεοι δ, ΄ 
ὙΝΜδοΟΟΥ͂, 27. εἰς αὔριον τάσσονται, πὶ οταβιλτιπι οοπφέξέιμπξ, 
γιά ει Μδοο. ΧΙ], 26. ΧΙΝ, 1ο. ἔταξεν αὐτὰς ( πόλειρ) ἐν 
σκεύεσιν ὀχυρώσεως, ζ[αοέεδας 1118 ἴῃ νᾶβὰ πιαηἰτοηΐδ, ἢ, 6, 
ΧΩ 26 1115 χγρααεδηξ 8, ἃτηνδ του ηϊτοι δ 688 ἐπδίγωκχ εξ 
2 δοο. ΝΙ, δι. πρὸς τῷ παρανόμῳ σπλαγχνεσμῷ τεταγμέναξ, 
4υϊ ογαἰχεαέὲ σγαπὲ δα 1116 ρ ἰεῖπιαπι οατγαῖαπι δπἰπιδ] πὶ 880 γ1- 
Βοδϊοσοσι ἀἰβε]Ρυιομεαι, 2 Νῖδοο. 111, 27, ἀρχὴν ἐλέους 
τάξαντος αὐτοῖς. Ογοέξίμε τανε σταξαντος δδὰὰ μοῖλυδ 
σταξαντι. 2. ἸΝϑῖλοο. Χ, 28. καϑηγεμύνα τῶν ἀγώνων ταττόμδνον 
τὸν θυμὸν, ἀποοηὶ σφειδηιλάυπι λαδεηέεθ ξατοτθαι. 42 Νῖίδοα, ᾿ς 
ΧΥ͂, 20. τῆς ἵππου κατὰ κέρας τεταγμένης, δαπίϊζαῖα δὰ εχῖχοθι. 
χὰ ῬΒαϊδηρὶδ ογαϊπαίζο. 

ΣΥΒΊΑΓΜΕ' ΝΑΙ ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ. ὈΜλ 2, νεχίαέαφ,. 
7π.. Ὅδαι. ὟἼ, ὅ. 8ε1), ραϊανῖε δὰ Ὁ35λ13 δυρρΙθηάππι 668 
πη. δγπιπιαολμδ ἰδὲ Βδθεῖ τάγματα παρεμβολῆς. 

ΤΕΤΑΓΗ͂ΔΙΝΟΣ ΤΟΙΠΟΣ, οοπδεέξέμξιο, ἀφβηΐέμα ἰοσιε, 
ΠΣ, δοορϑ. ὅγπιπι. τ ϑ8μι. ΧΧ, 20. -“- 

"ΖΎΡΗ(ΟΝΝ, ἐπ πιοάμπι ἐαμγὶ, 4 Νίαοο. ΧΥ͂, 10. υδὲ 
δῖ, ἐογωδ τοἀἀεπάυτι δῖ, Ζοπαγας 7,δα, 90}. 1718. ταυρηϑδὸν, 
δίχην ταύρου. ϑωξάαδ: ταυρηδὸν . ὡς ταῦρος. ᾿ ᾿Αριστοφανης 

περὶ «Δἰσχύλου (απ ν. 817.) "ἔβλεψε γοῦν ταυρηδὸν 
ἐγκύψας. κάτω. τοιοῦτος γὰρ τῷ σχήματι δργιζόμενος ὁ Αἰσχύλορ. 

ΤΑΥ͂ΡΟΣ, αι, ὙΣΜ, ζογέϊς, διατὶ ἐαώγεβ. «44... 
δγημη. ΟΧΧ Ῥ6. ΧΧΙ, 5. ΤΧΧ ΡΟ ΧΥΙΙ, 53. 166. ΧΧΧΙ͂Υ, 
". δὲ 8.181. - ἔθ Ρ]Όσ, ὁχ ὮΝ) πεῤῥέδα, ἰτ, δονδθ. ἴεβ, κ 
ΧΧΧ, "4. - ΧΊΝ, ἐλδεαμγμδ. 1ρ6]. Τ, 17. δὶ ἴδπιθη 4111 ρτὸ 
ταῦρον τοοϊΐι. μβαρϑῃϊ ϑησαυροί. Οοπξ, Φνιωδέμπι Ομαεδὲ, δ᾽. 
118. 11. 4. 26. - ωΞ, Βαεαη. Νοακιδθη ργοργίυ. θυ, 
ΧΧΧΙΙ, τά. υἱῶν ταύρων. ἴιὰ νοτῖδταπε, ποι αυοᾶ Βαβδπ 
ἴασαι δίρηϊβοῦτο οταἀι οι, δοὰ 4υοά Βορτ. Ἰοουτοη θαι 
οὐδουτίοτοαι πηϑρ δ ροεϑρίσιδπι ρευρῃταϑὶ τοβάθγα νοϊυθγῖηῖ. 
Ναπι τερὶοπΐδ Βδθδῃ ρϑβουᾶ γ᾽ ἀδπίογ πιαχῖπια ἴδ τι8 εἰ ῬοΡα8 
Δϑυδΐ ξυιλδεα Ορροτίιιπα, “- 21, αἰμοξιμὲ τον 162. Υ͂, χ7. 

. 

Κ οἱ, ζ.  ς ᾿ ᾿ 
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“η4. ᾿ Ὡς ΡΑΦΕΘ “ὦ ΤΑ ΦΟΣ. 
΄Ἣ 

Ἰιοξετυιῖ ἘΝ ἃπί ὃΣ Αορρὲξ δουϊοηιῖα ἔ3.55. 5. ΜῈ, 
ἔηρειδ. ἴ65. ΧΙ, θ. - Ἴδι.. ἑωνόπομα, Θεέ. ΧΧΧΙΪ, 15. 1ε. 

[1 11. - Ὁ, δοε. Οεη. ΧΙ ΙΧ, 6. Εχοά. ΧΧΙ͂, η28. Τροαι, 
ΧΧΧΙΠ,, 17. 6 1ο6ο 81τ. ΥἹ, 2., δὲ πιᾶρθᾶ 688 1ῃγεσρτοίδ- 
εἰομῶπι νδιϊεῖδϑ, οορίοϑο οἵ ἀοοῖθ ἐρὶτ δγοέδολπείασγια ἷῃ 
ποῖΐδ δά ἢ. ]. Ρ. 121. δ640. ὙότΡδ ὡς ταῦρος Ῥοδὶῖα δπηΐ ῥτὸ 

οὡἧἷς ὑπὸ ταύρον, 3 Ἰοοο “4.05329. Οοηΐ. ν. 8. 
᾿ς ΤΑΦΕΘ, α1ϊΔ5 Τοφὲϑ εὖ Τωφὲδ, ἴρδα νοχ Βθδτ. ὨΒῸ, 

ῥεόομιυ πῶ 8 ἢὮ, ἐγπιράπεπι, Ἰοσιπι ἀεδδιρπδηθ 1Ώ γᾺ]}}6 
ἰοτῦαν ΒΏποια δὰ ογίδηΐεμι ππομεῖβ ΘΙΟΠ) ὩΡ1 ΘῸΡ ΟἸΔΠΊΟΤΘ 

ἐγπιρϑθοσυηι οὐ ραν ρυοτί, 4υἱ ΝΜΙΟ]οοδο οἸοσο βηϊοτ, 
εις. ΨΙΙ, 29. 80. ΧΙΧ, γά. Ριεδεῖεσεα Ἰερίϊων 2 εξ. 
ΧΧΊΙΠ, το: ἘΝ ἴπ οο, “ιες». Θαφϑὰ 5Ξοτιδἰτοτ. 

᾿ς ΤΑΦΙΝ, εσριέμνα, οἴϊατα ἰοσμς, μδὲ αἰδηιέθ οοοίαϊέων. 
Π5., οοοίδέο. Τότε. ΧΙΧ, 6,.. Τοσο τῆς ταφῆς 511} ἰδ] μι8- 

Ῥδηὶ τῆς σᾳαγῆς. - ὍΝ)π ρᾶτῖ, ῬΔΉ. αγοπιαέΐδιως οοπαϊεεῖς. Οθ8. 
Τ, 5. - ϑυρ, ομδέϊε. ἴε5.1,011,2. Ῥον ομδέϊα Ἀ. 1. 4θρι 
οἦγμπει Ἰλτο] δ ὴ ἀππὶ 6556, ὁχ οὐμηΐ οτδίϊοι ἐβ β6τῖθ Ὁ ΟὈ]δηἴοΥ 
ΔρΡΡαγεῖ. ΄-- ὙΣ ἰμῆπ, τοροϊέοπαο. ὍὌδαις, ΧΧῚ, “45, - πῊΔ2Ρ, 
ϑορεζέετα οἵ τιθϊομ γπιῖοθ δορμζοΐγωπι. Ὅς, ΧΧΧΈΤΡ, 6. 2 
Ῥαν. ΧΧΥῚ, “5, Οοἶοϊ. ΥἹ, 5, εἴ 41101. -- Ἴ2)᾽, δοριοίγιπι. 
ον. ΧΥ͂ΙΙ,, 1. 145. 1Π|, ο. (Β} ταφὴν 46 ογιεοα ἐαρ Ἰοδηῖ, 
6011. Φέῥαμ(ο 27ὲ]. Οἷονρίοϑ. 1, 4, 10. Αἀάὲ Ομρετγὲ 1.9. Ϊ. 
Οὗ59. φᾶρ. γ.) Ἐχθοῖ. ΧΧΧΙΙ, “5. ΝΒ. 1, τά. τὰ γλυπτα 
χαὶ χωνευτὰ ϑήσομαι ταφήν σου, ἰωϊὲτν, πιο ϊα5 δτδ8 δὲ δῃϊθ 
δἴλτδα ἀδοτθη) πο Τι ἐγ,{67,)}οἱθγὲθ ἃ 116 τἴὰ15. Ὗ. δηῃΐδσθο 
ἀδπτῖα, ϑίτδος ΧΙ, 1. ὉΒῚ νϑῖρα ἐπὶ ταφῇ πιδυξξεβϑεο οοττυρίᾶ 
βυπῖ, Ὡδαὺδ βεηβδὰπι ἔππάδυπι, Ππὸὄ )'δαπῖπι γροβῖ ἡμέρας 
πῃ δηϊοοεδοπεῖρτι τορογίϊως ρεηϊεῖνηα ἐξόδου, ἴτὰ δὲ δῖο 116 
ὨΘΟΘΕΒΒΙΙΟ γεαυϊγίξαν, Τίερ6 ᾿δααθ: ἐπιταφῆς, 84 αυδπη γότθπι 
Ἰοοιοθαι πο8 ἀποῖὶς οοά, “765., 411 ἀϊν1ϑῖπι βαρεῖ: ἐπὶ ταφηβν 
-ἰϑητι4 αὐ αἶδπν δορωζξωραθ ἐπὶ ἑέγταπι) οπισέμπι πιαέγεπι. Νοῦς 
ἄαπιου δάπιοδιιι ΤΕρΡυρπδτοαι, δὶ 4υἷδ εχ Οοπιρῆ. ἐπιστροφῆθο 
Ἴεροτθ τρϑὶϊθῖ, τοὰλῖο ἴδπιθη ογάϊΐπα υόγθοσιπι,) ἕως ἡμέρας 
ἐπιστροᾳφῆς, πόα αὐ αἱεπι γοαέειια ἐπὶ ἐφτίγαπε εἰς. ᾿ 

ΤΑ ΦΟΣ, δοριολγμην, ἷτ. ἐρωΐαθ δορμίολναῖδα. ΤΠ), 
οοπεοίαέϊο. 1ο"». ΨΊ, 10, εἴη δὲ μου πόλιες τάφος : ὉΒῚ ναὶ 1666" 
ΤΗΣ ὯΠ3 ἃ ὯΠ32, ἐοδϑ φιρέοξέφ, δαϊ ἰοοιδ, αὐ φιέοπε αἰοϑοσπα ἐγ 

᾿ (Δυῖδεο. Βοϊογπεαηγίεπι ἸΏ Γ.2 γ φιεέξε πι84), Ἐ. 6. βϑοριέολγαπι, νεὶ 
ϑερμέολγωπι ἀϊχαταπε δοίαξέμπι, φιοαῖ δοίᾳέίμης αὔενέ, δε: 
ἔπ 4μὸ ηιὲα γεογοαΐμγ ἃ ἰαδογέδιια αο τπιοἰοεέξία Λιρέμδ νἰδαδ. 
Ὁδεοίοσυια σοῦδα η) πύλες μον νετῖαπᾶα δυπὶ αποδά δβεπεῦπι: 
αἰδγέμγ γπστισι, γοξωερέίιηπι, εἰδὲ ἐμέμα ἐαέδο. Ἔ ΠΤΣ ἔοσυς 
ὠγίάωδ. ῬΕ. ΤΧΥΤΙ, γ. Τὰ αθοαυο ϑγγμθ εἴ Κὶς. “Ῥοκ Βοδτ» 
οἴΐδπι Ζοσειγ; ϑαποδιηι αο ροέγοδιπι τιοῖαῖ, υἱἱ δἦθο ϑδριίολνμηι 
Ῥοϑβιογίπε, 4υΐᾶ οἸΐπι ΘΕρΡΌΪΟΝτα ἴῃ Ρϑῖτ8 οχοῖδα δγαπὶ. Ε0:» 
ἴα586. ἴδηιδῃ Ἰεροχῶμπξ ΠΣ, 4υοὰ νοσάβρι!υπι τεροσίτισ Σ 
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᾿ ΑἸἈΒΑΒΡΟΣ. -- ΤΑ͂ΧΙΝ 578 

ϑδαὶ. ΧΈΡΙ, Θ. υϑὲ ΑΙΧΧ ρὸν βόθρος τοἀάϊταν. -- ἬΣ ρατῖ, 
ῬαὮ. δορωέέμα. (08|6]. Υ111, 1Χ0. - ΩΡ, δορωέέμγα, Οδῆεε. 
ΧΙΕΥΤΙ, 30. 1 ὅ8πι. Χ, 4. 2 ἘΆ εξ. ΙΧ, 28. εἰ 4111. “- 3. 
Θεη. ΧΧΊΙΠ, 4. 20. ειὰ. Υ11, 52. δὲ αἰδὲ δαϑρίιβ. -ὶ ϑῶν 
ἐπεσδέέπι. Ῥ6. ΧΙΥ͂ΠΙ, το. Ἰμεραταπε 33, δὲ ροιϊξιδ 
860. βιυχίογβωπι ἴῃ ΑἸπεξογίδ, Ρ. 667. 93} 1ἴὰ 'ΘΧρ]οαταηξ. 
εἴ δοσεροττηῖ Ρ6Σ ᾿ἰτόγαγυμι ἰχδηθροβίτοη πὶ, αἵ δὲ Δ]1} 4υΐ. 
ἄδπι Σπϊοχρτοίθθ, 4006 Ἰαπόδηι Κἰπιολῥμε δὲ “δοπεογα ἴῃ 518 
Οὐοπεπεδηιέαγεΐδ. Τοῦ. Ε΄, ι8. ἔκχεον τοὺς ἄρειους σὺυ ἐπὶ τὸν 
τάφον τῶν δικαίων: Ὀδὲ τάφος δρμέαα «ερμολγαίες πιοῖδτα νἷο ς 
ἀοιον, οἵ ᾳφυοᾳυθ Ἰορίξον δρυᾶ Ζήογπογῳπι [1]. ψ', 29ς. Οἀγεδβ, 
γ, 509. “οογοῖ. τάφος, τὸ γινόμενον περίδεειπνον ἐπὶ τῇ τῶν 
κατοιχομένων τεμῆ. ΤΟΥ͂Σ, 15. εἰς τὸν τάφον. Κζωΐρ. αὐ ἑηἤενοα, ἢ 

ΤΑΦΡΟΣ, ἥονεα, ζοοεα, δούδὸδ: ἔονεα, φμαο- ἥὲ αὐ 
πιειέξέογιθηι , Ψψαΐδεπι, - ἄφρον. “ΠΏΒ., ἑαμμαᾶ, ἢ... σίαάύϊαε. 
ΜΟΥ, 6. Δάἀπιοάθμι ἱπορίθ: 4υδηρυδπι πομ ἔβποτο, σοσδῶι 
μιεδτ, φιραπὶνέδ ἀρογέμταια., δάξοηθθ εοἴΐαπι ζονεωπι Ὀοΐδτα, 
μα 666 ἀρογέμγα ἐθ’γα5.. Ἐοτῖαβδο δυῖδην ᾿ἰϊοτῖδ Υδθβροαὶ ἰδ 
Ἰερόταπε ὯΠ5. ϑιμέαάαθ: τάφρος τὸ περὶ τὸ τεῖχος ὄρυγμα. [τᾶ εἔ 
265... Ογνεἑ 245. Βγεπι. Ἡεογοῇ, Ταάφρος, ἐπίμηκες ὄρυγμα 
᾿ἔξωϑεν τοῦ τείχους γινόμενον πρὸς ἔκπληξιν πολεμίων. 

1.4 ΧΑ͂, γονοίέαπ, βυγέασεο. ϑαρ. ΧΙΠΠ, ὁ. (τάχα πλα- 
γνώνται) ΧΙΝ, 19. Οοπέ, Ἀο οι. Υ͂,)γ. ϑωέάαδ: τάχα, ἴσως. Ὗ 146 
4υοᾳυο Ζσκίόῤοη Ν. Τ' 8. ἢ. ν. 

ῬΆΧΕΩΣ, οὐδο, οσεγέέεν. 95} ΗΪΡὮ. πιοπιδηέμπι' 
ἐγαπδῖσο. ἴοετοια. ἷ,, 44. « ἍΠῸ ΡΙἢ. ζοοέΐπο. Ἰυά. ΙΧ, 48, 

,.166. ΤΠ, 5. 1πο. Ῥ5. ΧΥ͂, 5. - ὙΠ, [δέϊπμς. Ῥτόν. ΧΧΥ͂, 
8. - ΠῚ. φεϊπαξῖο. 2 θαι. ΧΎΤΠ, κδ. 21. - ΠΛ, ἐπ 
7εεείπαεέοπε. Οοδεὶϊ. ΤΥ, 12. - ὙΠῸ Δ]. ὄγπιπι. Ῥ8. ΧΥ 5,. 
δδρ. ΥΙ, 16. πιοῦ, ϑ8δρ. ΧΙ͂Υ, τό. ῥγασπιαξωγσ. ϑᾶρ. ΧΙΥ, 8. 
ἔσπιοῦδ, ῥ͵ασροδέθγθ, 4αἷα, 4υδ6᾽ οα]οτὶῖος ἤπηξ, ἴοπιοσθ Ῥ6χ- 
δεὶ 5ο]ϑδηῖ. ᾿ - 

"74Χ47 ΖΩ͂, ζεεζίπο, Ῥτορε. 7δδέίπατα ζαοίο. ἈΧΔῸΝ. ἤτο. 
ἨΔ». 111, τὸ. ταχίσας κατεπαύσατο. ΠΙΧῚ ποῖδι αᾳύοαῦο ἐπ “ 
δμγϑις ΨἔΠΟΕΥΘ. ; . 

ΤΑΧΙΝΟΙΣ, οἶδμα, οοἷον, «οἶοα. “ῬΩῸν ἰάδια. “414. 
ϑγπεπι. Ῥα. ΧΙΥ, ἃ. ταχινοῦ. - ἈΠ} ΡίΒ. 165 ΙΧ, 7. ταχι- 
ψοὶ δὲ πόδες αὐτῶν, νοϊοσεοι δαῖοπι ρεάδθα δοσ. Ζ,6.. Ογνις 
Μ45. Βτοπι. ταχινοὶ, ὀξεῖς, γοργοί. - ὙΥΔ2 ρατῖ. ΝίρΒ, ΗδΡ. ἡ 
1,,06. ϑερ. ΧΠῚ, 2. δὲν. ΧΥ ΤΠ, 26, πάντα ἐστὶ ταχενὰ (εμδὲέξα) 
ἔναντο κυρίου, ἰ..6. σπιπία δἰπιρὲ νὲαἶδέ τὲ σον ποδοὲέ ἤδόμδ, δῖτ. 
ΧΊ, 22. ἔν ὥρᾳ ταχενῆ, δγενὲ ἐεπιροῦθ. Νατα 4υδ6 δυπὶ νο]οοΐᾶ, 
Ὀχονὶ νοὶ δάνθηϊθηϊ να] δῦφαθῖ,Ἠ ες 

7 ΑΧΙΟΝ, ἂν. οσοπιραταῖ, οέέέμδ, οοἰογίμδ. ϑ8Ὁ. ΧΙΠ, 
9.1 Μαοο: ΠῚ, άο. Οοηβ. ι- Τίην. Η], τά. ον. ΧΗ, ιὁ. 25. 
Φιαυδό ἐπ ῥτοξδμῃ 5 ποδὶ σγαονίμε αὰ δ ιμδὲαπὲ ϑοίοεοὶδέ. Ὁ. 551. 
Ψιάθ ᾳυσθ θα ζσαίοοι ΑΓ, Ζ. “: ἢρ, «- ' ὭΣ. 

οι ΠΠ 984 
΄ 

Α 

, 
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4,5 “, ΤΑ͂ΧΙΣΤῸΣ .-- ΤΑΚΘΝΩ΄ 

τι ΤΑ ΧΙΣΤΟΣ, αἄϊδοϊ. ΒΌΡΟΙΪαι. ὀξέξοδίσπδ, ΟΘΙΘΥΥ  παΣ. 
ἃ ἽΜδοο. ΧΙ, 22. ᾽ὡἕ σοπινοπίτοηϊ ἐἰς Πτὸλεμαΐδα τὴν ταχίστην, 

“ ὧῃ Ῥεοϊδαιδι δ οὐέο δε φμᾶπει οἰέλδδίπιδ. ἡ Ὁ ς 
νος ΤΆΧΟΣ, οοίονίέαα, ρογηοέέαϑ, νοοοέέαα. ἯΡ5.., ἐπ 

ασεϊέωαίμ6. αι. ΤΧ, 41. τἄχει 8560. οοἀά, Ολὲε. '"Ἀροῖο. διι 

Ὧν» ἢ, 1. οοἰεγἑέαέοπι Ἰοῖας, 0011. ταᾶ, Αταρ. ςλὲφ, οεἰθν ἐδαν 

᾿αῖμδ δθξ, -- ΔΘ), ἀἰεοανέμι. ἘΖΘΟΒ; ΧΧΙΧ,, 5. ἐν τάχει. 
“Ψιδειῖυν Ἰδρῖ5886 ΠΟ νοὶ ΠΠΣ5. -ἴ ΤΥ ΟΣ, ἤόονεαδ, 
μο. Ῥε. ΟΧΙ;, 11. μετὰ πολλοῦ τάχους. Τωαρότυῦτ ὨΦΊΠΏ3, ἐκ. 
ἃτῖτο ἵΝίθπι δ}ῖθεο. - ἽΠ: ῬῚΏ. ζοεέῖπο. τι Ἄδερ. ΧΧΗ͂, 9. ὃ. 
Φαι. ΧΙῚ, 8. 166. , το. - ἼΠΌ, {{οέΐπει5. λους, ὙΠ, 4. 32. 
Χ, ὅ..19. - τ κν [εεεϊπαέϊο. Νυῶ. ΧΥΊΙ, 46.. ἐπέρεῖαε τὸ. 
τάχος (Ρτο κατὰ τὸ τάχος) εἰς τὴν παρεμβολὴν, Δρροτῖα οεἰετῖ- 
υὐμίᾳ ἀπ εδδῖτα. Ὑὲάε με 1ο6. Χ, δ ΧΚΗΥ 10. ἐ δὶ ΙΧ, δά. 
2ος. ὙἼΠΠ, 1τ9. ἐν τάχει, οεἰογίέον. - ΠῚ ἸῸγ “ιὲδ νέάενίε 

 ρη2. 1 ὅδ. ΧΧΙΠΙ, 22. ἐν τάχεφ: αὐδδὶ. Ἰορίδεοηῦ λα 
 ἡεεείπαΐδ. - ὌΡΌ, μαγίεπε. Ῥϑβαΐτν. 11, κ1ὅ. ἐν τάχει, οὐέο. οι» 

'8δι:. ΧΧΥΗΙ,, ὅ. οἱ οι ΧΙ, γ. ΧΧΙΙ, 18. - »λὴ, ἡποπιοπέμπι, 
Ῥ5. Ἱ, 10." διά τάχους, οέο, τερδηῖσ. ϑῖτ. ΝΊ, “5. διὰ τάχους 
ἐξάπινα, θοίεγγέπια 6 νερέϊρίο. 816 ἘΞ ΜΩ5 ϑὴ95 Νπα. Υ],"0. 
«δ6υ ΠΟ Ὁ, [οε], ΤΥ, 4. ϑιπιλῖοσ αρυὰ 1,Δεῖπιοϑβ γέρεπίθ 
φοίονέέογημα (α68. Βεἰλ, Οαἱ]. 1,52.) δὲ τερεπέο 4 νϑοίίρίο. ἃ 
Μίδου. Ἱ, 27.΄ διὰ τάχους, οοἰονέέον. δαΡ. ΧΥ͂ΠΙ͂, τά. ἐν ἐδίῳ 
πάχει. μὶφ. ἐπ σμὸ (οοἰοτῖ). σμγομ, Ἡδογοῖ. διὰ τάχους» 
“συντόμωρ- " Ἴ 

ἜΤΟ" ΤΑ͂ΧΟΣ, αἄνειῖν. οοἷογίέον. Ἐχοᾶ, ΧΧΧΙΤ, 7. τὸ 
“τάχος καταβηϑές δὶ 5181} ἐπ τοχέα Βοῦτι γεβροπᾶοι, Ζισοῦθ 68 
ἄπ Οοποοτά. Ἴγρογρπιξὲ ουιΐδϑυ5. Τοογοῦι. τὸ τάχος. συντόμως. 

ΤΑΧΎ; οὐο, οεἰσνέξον, ληλγ. ΗΠΡΏ. πιοπιδηέξεση, ἐγ απϑῖξο. 
ἅδε. Π], 5. Ἰάτϑῃι. ΧΙΥ͂Χ, 18. - γπ5 ΡΙΗ. Θοη. ΧΧΨΊΙ, 30. 

8. ὉΧΎΤΙΙ, 4ι. 1.5. ΧΕΥ͂Χ, 17. - “πῇ. Ἐχοᾶ, ΧΧΧΙΙ, ὃ. 
Ὅ εας. ΕΥ̓, 46. ϑὲ 2101, ὥϑγηεσι, 1 ὅ8ηι. ΧΧΥΤΠ, 40. -- ΠΣ. 

58, ΧΙ, 6. ἁῬε, ΧΧΧΥ͂Ι, 2. οἱ δἱἱδὲ. - ΠΩΣ, ἐσπιρμε 
4ἰι6. 185. ΧΙΠῚ, 2,2. Τιροταπε ΠΡ, πη. Ῥτγδδῖεσϑα Ἰϑρίτας 
Φτονυ. ΧΧ, 25. ὯΙ ὩΣΕΣ δεὲ ἐπ ἑοχῖυ Ποδεαΐῖοο. ϑολειζέσπδδυξ 

ἔπ Ορρ. πιέπι Ρ. 538. δπιοῶ σϑευϊὲε δὰ σόσοπὶ υὐῦ, 60]}. τᾶν. 

᾿ 2). ̓ ανίάε ἐέ ἰενέξεογ γεγῆ αροτγοαε, δαὶ ῳ, ἐεπιεγο αἰϊφωϊά 

εὔμέϊγο. Ῥοῖοδὲ διῖοτα ταχιὶ οὐΐατι ρὲτ ἐθπιθγο νογεϊ: πδηὶ αὶ 
Φιῖο δρῖϊ, βᾶδρο ἴδπιοσ δρέϊ. γα ΒΏΡΤΙΑ 8. ν. ἴδιος. 

ΤΑΧῪ ΠΟΞΙΩ, ' οοἰονίέον ξαείο. Ὅρτι ΡΒ. ἃ ὅδβι 
αἰΐενο, ἰονοπι γεδο. 168. ΤΧ, τι. ταχυὶ ποίει. 

ΤΑΧΎΝΟῚΣ γπ 7,7), τοῖον δεν, ἀοοοίενο. “Δ ῬΙδ. 
ἄάοηι. Ῥτον. 1, κι6, υἱοὶ Ἰοσο ταχυνὺὶ Δ} ταχγενοὶ ΒΑΡ ΘΒ. 

ΤΑ͂ΧΥ ΝΗ, αἀσοοοίενο, ργορεγο, ζσϑεϊθο, ἱπιταπβίεῖνθ 
εἰ ̓χαπεἰτῖνο, Ὁρ Ηρ. α δ, αὐἰέφμο, ἰονοπι γδαϊάο. ϑγπιπ. 

ι 1 
- 
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ΤΑΧΥΣ -- 1 377 

οἱ Πεϊίφιωξ ἴε5. ἸΧ, . ἐτάχυνεν. ϑεὰ γϑιβῖο Βδδο, δ᾽ 6 πᾶ 
Ὡΐρρο δὺ ῃροῦΐο ϑγηοιπαδῆίς, Αἰχμέδαο ροῖλυβ τε δαθηᾶα υἱ-. 
δἴιΣ, - ὙΠῸ ΡΙΒ, Οθη. ΧΥΪΠΠ,. )γ. ΧΙ, 832. ὅγιιπι. ἃ Βὲἐρ.᾽ 

1Χ, 1ὅ. 50. Ῥδ6. ΧΥ͂, 4. - ππρ. Ρμ. ΧΧΧ, 2. - "πΎζυ Ἴπο,.. 
η΄ οέξπο αὐ ἐπνογοπάμην. θα. ΧΧΥΤΙ, 240. δοο. οοά. Οχοης. 

γιῆς δὲ δῖ: ΧΙ.ΡΓἃ, 15. 5. Νίδοο. [14 55. ταχύνξδιν πόλεμον, 
ΔΟσΟξΟΓΘΙΟ ἐπηροίμων ΒομΠθμι, ρσοεῖο δυπιαᾷ οὐχ σο]οτίταῖθ 
δὺ ὉΘΒΕΘΏ ΙΟΒ6 γροσα.. ' δ Σ 

ΤΑΧΎΣ, οεἷον, οὐέειδ, οἰξαίισ, ἱϊ,, »γοπιέμς, μογέέμδ, 
φαγδαΐέμδ. Ὑὲ. οοίογ, Ῥτον. ΧΧΊΙΧ, 20. ἀνδρα. ταχὺν ἐν λόγοις, 
νέγωπι ῬγαΘΡΚΟΡΘΥΜΠ. ἐω, δογπποπέδωα. Οομξ. δῖ: ΕΥ̓͂, 52. υῦϊ 
Συχίδ οοὐ. “εκ. Ἰορίτωτ : μὴ γίνου ταχὺς ἐν τῆ, γλώσσῃ ' σοὺ ς 
4.86 Ζιαέδημα νοτιϊῖ; ποίξ οἐξαίια 6886 ἐπ ἐηρμα μα. Ἡυΐα 
ὉΡομέεωσ ἴδο. 1, 19. βραδυς εἰς τὸ λαλῆσαι, ἐαγώμα αα ον 
ιεπαίπι. « ΘΛ.) ΗΒ, πιοπισπέωπι ἐγαπδῖμο. Ῥτον. ΧΙ]... 10. 
μάρτυς ταχύς, ἈΡῚΡτο ΣΧ ῸΣ, φιρέοροοσγα ζαοίαπι, Ἰοροταηξ 
ΦΔῪΣ, δὲ ἐτϊραθχαης Βυΐο νοοῖ ποιίομθμ οσέδγἐέαἐξθ, ἀπδχα, 
ΟἸΪπὶ γδκὸ Ῥλθειῖ886 νοὶ ἐς βυθεῖ. νᾶ, ποηροπέμπι β Δρρατοῖ, 
μὲσ. τοροηδίημα, -- ὌΠ. ἘΒάτ, ΨΙΙ, 5. γραμματεὺς ταχὺς 
ἐν νύμῳ Μωυσῆ, βοτῖθα ψιὰΑ 1ορθ Δῆοδβίθ υσγδαίμδ.. -- ὙἸῸ Βιδς 
ἴοτοιι. ΧΤΥΙΗ, τ6. -΄ ἌΆ. ΘΟΡΒ. 1, 16. - ἼΠΌΘΡ Ραᾶσε. ῬΙΒ, 
ΝῖΔ].. ΤΙ, δ. - οὔ, ἐονὲδ δωπι. ΝΆ, 1, χά. ὅτι. ταχεῖς ἐδουὶ, 
ἐπὶ τὰ ὄρη οὗ πόδες εὐαγγελιζομένου, αηρῖα ποϊοσο8 ἐεοοθ ἐπὶ 
Σζαοπ θυ διηΐ μεῦος οἷυθ, 4υἱ Ἰδοῖα αθοσῖ, [18 δηΐπι γουῦϑι, 

Ψ 

ὅτε ταχεῖςν 4πὃ6 ψυ}ῶὸ Ομ ᾿δηϊτεοοσάδητθε οοπϊπορυηῖυι, 
δὰ βοηπδήῖϊδ ρου 36 }6 ρμυΐϊαῖ 79. Κοεδέια ἀ6 ΤΟΧΧ πές. νΡ. ὃο, 
ὁασθαηα Ἰδοιϊδοηε 7αογέωϊζέαπεατπ. οϑυιῖτα Δατοίοηδ ΤΥ, τά. 
οομδσπιδτο ἀοοοῖ, Οδοΐογυπι ργὸ Ὁ Ρ, νεἐδέα, ἀδορδοίες ζμὲοἐὲς 
λεροτῦμὲ ουκι (λαζάσοα δ), ἃ. Ὁ5,. ἰονὲσ, νοίοα. δῖτ. ΚΝ, χὅ. 
γίνου ταχὺς ἐν ἀχροάσεο σον ἀγαθῇ, εδἴῖο νεϊοχ ἴῃ διάι!τίοτα 
ἔα. Βομδ. Οουξ, [δ80. ἴ, 19. Ζ,μἰᾳ. πιαπϑιρέμα, Ἰιορὶς πραὺς 
γὼ] πρᾶος. δῖΆ΄ι.τ΄. ΧΧΙῚ; ,)4. ποῦς μωροῦ ταχὺς εἰς τὰς οἰκίας, 
δι] ττιε ἱτευπιρὶξ ἴπ ἀἄοτηοβ, πὸ ουγίοδα εἰ ἱρπάφπηιεν δοσγυῖδ- 
ἔες δὲ ἐυάΐαι, αυϊὰ ἔπ 68 ἀραῖῃσ. ΄ 

ΤΑΧΎ ΤΈΡΑΣ, σου. οοἰογέον. Ὁ, δβααι, Ὁ. δγπὲπε. 
ον. ὙΠ], 6, ταχύτεραε ὑφάσματος. Τῖα διΐπι Ἰοροηᾶυπι, 

ΤΑΣ, μανο. «ἐλμεπ. ΤΧ. ν. 597. Ἐ.. ϑοιϊδίτον ᾳυαν 
τι Ταῶς.» ἰίδηι Ταυν. Υ. Ἐμείαίλ, τὰ 1]. β', Ρ..λ,δ1. 65. 
οτώθῃ Ὠαροῖ ἀπὸ τῆς τάσεως τῶν πτερῶν, αὖ ἐκέοηϑέογιθ Ρ61- 

παγμη, ἘΞ, νωΐέ;. προ. Ἰωον. ΧΙ, ιτ8. - ἐβϑίο, ρυγ, ρῶ» 
“οπδα. Οοπΐ δίπιοπὲο 1.05. ἀδῦν. Ρ. τγάδ. Δ. .2 Ῥατ. ἘΧ, 21: 
Ῥοσεπι ἤᾶηᾳ οχ Ῥογβδευτω Ἰίωσυα ἀοτῖναι Πεδαπαμδ 1988, 
“Μὲεοοοίέ. Ῥ. Ἰ, ν, ,χὅι. Οομῇ ἰάδω 5. 11. ῥ. 249. ο: 

ΤῈΣ εἰ, αφιθ., 4μ6. ϑὰρ. Υ11Π|, 19. Ερ. ἴετεπι. ν. 51. 
- αμέοπι, ὅ Νίασο. ἴ, 12. Ἐρ. [Ιεγϑηϊ. ν. 46. δά. - Απῖο καὲ. 

Φιρηϊβοδι. ραγίέον. 880. ὟΠΙ, 16. ὅ Νίδεο; , 4,50. 1Π| 2ὅ. » 
δὲ “τὸ ἐκ πὶ. ἑώπι, 80. ΨῈΪ, ιὅς 
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ΒΕ. ὙΣ ΤΌΣ -- ΤΣΕΥΙΧΙΣ,Ι͂Α 

.ΤῈ ΤῸΣ,, ἐσοίτεπι., ᾿ νοὶ εεδέομϊμπι ἐπ φαρογογο. ἄοηιαα 
Ῥανέθ, αἄοπιμϑ ραγνα. Ἴ2., ἐθοίμπι δομθαπιετγέμηι, {μο ἐδοέτι 
σίγοωπιαίων. 4φω. Νουα. ΧΧΥ, 8, Τέγος εἰ στέγος τοπἔπη- 

. ἀπητοτν πα Ερ. [οτθηι. ν. 11. ϑιωέαάαθ: τέγος ) στέγη ἢ ὑπερῷον, 
. ϑωμάτιον. οἰκία προσγειος.. 8. οἴ Ζοκς. Ογνέῤὲ 4.8. Βγεπι, 

ΖΤέγος » στέγηγ οἴκημα, ὑπερῷον. 
᾿ ΕΠ ΝΩ, ἐεηῴο, ἑπέσπαο, θαπέσηαο. Ἰγσδε, ργοδοηεῖο. Ἐκιδ; 

“Ἷ,,00. - ἼλῚ1, οαέρο. , Ῥατ.ΟὟ, ιὃ, ΨΤΠ, 4ο. ἴοτγϑαι. ἴ,., 4. [,1,8.- 
15, ἐπδέεγηο Ῥτον. ΊΠ, ι6. Ἑσεοῖ. ΧΧΧ, 22. τοὺς βραχίο» 
ψας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς τετεεμμένους νοὶ ἰυχῖα εἷ» 
τεταμένους, Ὀτδοα οδἷυβ τοδυϑι1 οἵ δκέσππα. ἴη ἴδχῖυ Βοῦε. 
ἈΪΒ1Ι ργο ἢδο νοοϑ]ορίον. ϑδίγ. Χ, τ. βεο. Οοπιρὶ. ἡγεμονία 
συνετοῦ τεταμένη ἔσται. Κμέψ. ρμνἱποίραξιδ ςση δα ξ δέαδελέα οτίδ 
Ν πὶ τεταμένον Ὡσῖαϊ, μοῦ αὐ ἀωναὲ αὁ ρογϑῆρηθ 68,, ΑἸΙΐ 
Ἡδτὶ Βαρδηξ σεταγμένον. ψόοοαδ ἴτ88 ϑδϑρί:β 6886 βου ΐδίδδ, 
ΘΧοΏΡ]15 ἰἀοποὶδ ἀοοσυΐ “ γοδολέωα ἴθ μολά. ἽΚιωογά, 
ἀμοέαγέο ρ. 46. Πεσγοῖ. τεταμένον, ἡπλωμένον. ὁ. 
7]1ΡῈ 22, ἐόγο, οοπέορο. νῶν, ἰάστα. Αἱ. Οδ..1Π], ιὅ. 

ξειρήσεες δ τεερήσει. 86 νοτὰ Ἰδοῖῖο 68ὲ τρέψεθγ 4ὐδπὶ δοδοὲ 
ΟΘοά. Οοὲδί, ὁταβο Ἰητόγργεῖῖ ἡοανθο. : 

; ΤΕΙΧΗΡΗΣ, πιμγαίμα., ποδρρέδιεδ σογιοὶμϑθεθ, ἩΜΗ͂Θ 
᾿οἰηοίμδ, μὲ 86 ἔέγα πιώγοϑ σοπέϊποί. ΧΆ, πιργιξέμδ. Ποῦ 
ΕΧ, ιν. 2 ῥα, ΧΧΧΙΙ, .. ετϑη. ΕἸ. 5. - ποτ, πδῶγμϑ. ἃ 
Ἀδρ. ΤΥ, 15. -- ἼΧΞΌ, πιωπέείο, ἴοα. ΧΙ͂Χ, 35. Ἰοτσια. ΤΥ, δ, 
860. οοἂ, Καέ. 564 τειχήρεις ἰδὲ ὁδ6ὲ δα Δ110 ἱπέοτρτειο ἀσοίυκι, 
“ὦ ΠΩΠΌ, δαϑίγα. Νυ. ΧΙΠΠ, 20. - ΣΟ, πιμπὲδέο. 2 Ῥάϊ. 
ΧΙ, ὃ, - ΠΌΧῸ ᾿ἄδπι. 2 Ῥαγ. ΧΙ, 9. ΧΙΨ, 6. ϑδμέααδ: Ζειχή" 
ρέις, τετειχισμένουρ. ῃ ὩΣ . 

ΠἈΤΕΧΗΡΟῚΣ, Ἰᾶδαι. ὙΣΞῸ, πεμηδεῖο. ἤπο. 66ο. οἃ. ἤοπιι 
Τογρηι. ΓὟ, 5. ἐειγηρας. ᾿ ' ἶ : 

ΤΕΙΧΙ ΖΩ͂, πιρρὲπι αοαὐδῆσο 86ὰ ϑίγωο, 722 70 οἶπξο. 
ἜΧ3., πιρηδέμσ. Τ οαϊ, 1, “8 “ο8. 11, τά. - ὩΣ, πεαρεγίαπο 

. ὦ 
Φφέγμο, πεγπν ἄμοο. Αταθ. Ραγέδέοηι οὐἰγομπιαμαιξ, μα" 

γίσία οἰγοιπάϊμοίο πιιρνέξ, ϑγπεπῃ. 106. ΤΟὌΟΥ̓ΤΙΙ, 12. τειχίζωνε 
- Ὡρΐπ, περῦμδ. ον. ΧΧΥ͂, 29. - ἼΧΞῸ. πιωρζέεῖο. Νυι, 
ΧΧΧΤΙ, 17γ. ὅϑγπιπι. κα ὅδ. ΥἹ, ,18. 2πο. ΗΗἶοβ8. Χ, 14. “- 
ΠΧ, ἑάσπι, Ἐπδοῖ. ΧΧΧΙΙΙ, “7. - ΠΣ, τάσπι. 2 ῬδΓ, 
ΧΧΙ, 2. - ὮΣ, οἰγοιπιοίπρὸ, οἐγομπιοίμαο. ϑγπιΠῃ. Ῥ5. Ὗ, 
15. ἐτείχισας, ὈΝῚ ετειχίζεεν πιρῖαρΒ. ἐμεγὲ, αἰεξενιενθ ποιδῖ- 

-- 5, πιοροαίον. Ἐπ. ΧΥΤΙ, 4, πόλιν τετειχισμένην. Ααι 1 
Ὀότο νοτιόγαηξ, δυὲ ποτα γοοὶ οῦταϊεδα ἤδηο ποῖλοπδπηι 1’ 
Βυδταπέ, αύυδ Βαρεγο ροϊδβϑῖ, αυϊα. 9 ῥτγορτίε ρέγοῶπητα 
οἱρηϊβοαῖ. - ἔπηγῶ, ποθδη ῥτορτ. 1 ὅδ. ΧΧΥΗ͂Ι, ὃ. τέτειρ 
χισμένων. Ὠοἀχοταπι ἃ Ἤν, περγμᾶ, : 

ΤΕ ΧΙΣΜΑ͂, πιμηὶϊπιοηξιπε, πιωπίέϊος ΧῸ., ἰἀεμλὸ 
Ζετοια. Χ, χθ. δ6ο. δὰ, Οοπιρί, “-" 
ις 
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. ἽΤΕΙΧΙΣΤΕΗ͂Σ. -- ΤΕΙ͂ΧΟΣ 6679 

ΤΕΙΧΙΣΤΗΣ, πιμγαγέμθ, οαεπισπέαγέμσ. ὙἹᾺ, "οὗὔεφ- 
Ῥέοδϑδ., πραοογίαπι δέγμθπα. 2 Ἀορ. ΧΙ], 12. 

ΤΕΙ͂ΧΟΣ, πιωγωθ. ἔγηχῇ, Βοῶγα. ἸΝουιθα ῥτορείαπι" ΄ 

Διηοδ. ἴ, 9. 1ερϑτυμὲ ΠῊΣΩ. - 35, ἐδοέμπι. ἘΖΘΟΒ. ΧΙ, τά. 
πὸ τοῦ τείχους... Ἰυοδὸ ἀπὰ τοῦ τέγους. Ῥατὶ δηϊαι εἰπηΐϊεῃ, 
ΔΏΓΟΒ δήβεςδδ ἔοσϊ πὶ τἷα Βαθο νοοδρυΐα, τοῖχος, τεῖχος εἴ 
τέγος. - ὈΡῚΣ Ροἷυτ, χύραο. 1ε5. ὙΠῚΙ, ». περιπατήσεο ἐπὶ πᾶν 
τεῖχος ὑμῶν. Τοιῖα Ἰοβοηάιϊιαι χεῖλος 9 πᾶπὶ δχ ϑουϊρίωυσδθ 8. 
τδὰ Ἰοηπεοηαϊ ἐαδέωπ Πωπιέμὲθ δδὶ οἷυβ γέρα. ϑεὰ τῖρα 
φυοφυδ πιργμδ "επιπὲα ἀϊοὶ ροῖεδῖ. ῖ'4ά6 ᾳυοσαυε ἸΏΡΤα 8. γι 
πη. Ζἤολαοίϊα Β. Ο, Τ. ΧΙ. Ρ. τ28. διατυῖϊε, ΓΤΧΧ Ἰορὶδ89 
Ὁ, Ὑ2. «ΠΏ Π Ραγέ. ζξοσπι. αν ΠΈΣ, ἐωπμρέωαηδ. Ῥτον, ἷ, 21. 
ἐπ᾿ ἄκρων τὸ τεεχέων. 1ιοροτυμῖ ὨΡῸ Π ἃ δίηξ. ὨΙΘ Π, δά ἔοτ- 
φοδὴν ΠΡ Δ Ὠήπιξ,, 6070}, αὐϑηὶ Ἰδοϊίοῃ θαι ρῥχᾶδξοετι 7056. 
ἐμι5... Ἦρνι, ναίδμιη. ἃ Ἄαρ. ΧΧΥ,.. Αἀ δδηο νοόσθπὶ γδ- 
ξετοπ δε δ! αυοᾳυθ νἱάθηϊυτν νοοδβ ξείχες εἴ τοίχῳ, 40.858 
δγημαοΐο δὲ “ἰσιμίαφ ἰτἰθοαῖϊς μεοδίμαδ Οποπι. 8. ν᾿ δεσέκ. 
δὶ νἀ. Βοηζξγεγέμπι. - πρίγ. χοᾶ. ΧΙ, 29. τὸ δὲ ὕδωρ 
αὐτοῖς κοῖχος, δαυδ αμΐθπι δὲ πιυτοδ, 86. γαῖ. Ὑ᾽άοδίυς 0 
“«ἰδεγέξο ἴὰ Ρεγέο. ΟΥΐδ. ο. 1. ῬῸ 1. Τοδρ6χ 1886 Πεϊϊοαάογιδ, 
φθεθεο. λῃ  γοιϊοῖδ δβὰὶ8., απ8θ νὩ]ρο «“εἰλίορίοα ἀϊοσιηῖυτ, 

10. 1. Ρ. 11. ἂς αυαάδμι Δοργρῖὶϊ τγδοῖὰ δἰυδαιιθ ἴῃ 00]18 
δοιλθῖτ: τῷ μὲν ὕδατι πάντες. ὡς ἅτε τείχεε χρώμενοι. Ζαοΐ. 
ΙΠ, 65. ἐγὰ ἔσομαι αὐτῇ, λέγε κύριοργ, τεῖχος πυρὸς κυκλόϑεν,) ερ δ΄ 
δῖοὸ 11}. Ση4υ1 Του, τργυΒ Ἰρπόιϊιδ ἴῃ οἰγουΐα, ϑληλ 
) τος Οαἰίπιαολμια Πγσυ, ὑπ θείμπι γ. “5. βδε,αι, Δροβίῃεοπι 
“ἴδ αυδιι ἡπΌγυ δα ἐἸϊλιι6 οδ]ε ταὶ, ΑΧΚ1188 Ε εἴ Ἰιετοθῦ 
ἸΔΏσΤΙ δῸὉ δ ]διμαίο ἀδθειρηδηῖυτ, ΥὙ᾽άθ διναϊαΐ Ἐηιδίσπι, 
ϑαον. Ῥ. 11. ν. 5825. Ἰμρ σίος5. 2438, ἐπ: Ῥτορᾶ. τεῖχος Ῥτοοῦὶ 
ἀπΡῖο ἐκ Ζδολ..]. ο. ἐχμοπίξωσ πύργος ἀσφαλις. “΄φω. Ἴ“εοα, 
Ἔδξϑβοϊ. ΧΙ, 5. - πῦλη, ἀοίον» Ἰοὺ. Υ], ᾿ο. γιάδητας 16ρ 1586 
π. τ πα, ἔγα, 1686. ΧΧΥΠῚ,ά. 1ιοροόταπὶ ΠῸ ΤΙ, πρμγ8. - 
ΠΌΤ, σοί, 1... ΧΧΊΥ, χ5ὅ, Ηϊο αὐυοᾳυθ Ἰερότατν ΠΌΤ, πεν 

᾿ γμδο - Υγ ,, όδεα (εχ δὰ Ἰίηρυδα 08.4]4.}, 408 δἰΐαπι υγῦ 68 
ῬΘΘὨΣτὶ δο]θηϊ, “42. Ὅδη. ΙΧ, “Ὁ. - ΠΧ, πιμηϊέῖο. ἃ Ῥαᾶτ. 
ΧΙ, 1ο. ὠχύρωσεν αὐτὰς τείχεσι, τυυπίνοταε 1168 πιμηἑἑοπὲς 
μα. Ἐσοάδπι δομδὺ τεῖχος υϑυγρδῖυν Ζεῤαπίο ἴῃ βαδίξἑοο Ὁ. 
153. εἰς δὲ τὸν περέβολον κατακλεισϑέντες». οὐδ᾽ ὑπὲρ τοῦ τεί». 
χους ἠμύναντο. Νά δϑραηλοπεΐτι αἃ 7μἰαπ. Ρ. 177. - ὩΥΩ, 
αὐεξεμαάο. «Αἱ. Ἰοτεῖὰ. 1.1, δὅ. τὰ τείχη») πιοοπία αἰία. -- δ 

ω ΝΝΝ 
ςσεγνίς. Ἐχοᾶ, ΧΥ͂, 8. ὡσεὶ ᾿τεῖχος. Ατδῦ. (5 ἰατος 4116 ἂξρν 

δόνσπι ποῖδῖ, - ἊΣ, ϑὖσι 88. ΧΧ,16. Εοτἕθ85616ρ τα! ὙΠῸ» 
δυῖ Ῥυϊαχμηῖ, οὗ βογίειαι οταιτίοιίβ 18 Β. 1. γϑιΐεη ἀσπι 6886. Ιᾳ 
“Χοπορλ. Ἡΐοε. ὅν. ὟἹ]. 8. ὃ. ἐν τῷ τείχει οἱ ἐν τῇ πόλει Ῥοτγηον 

ἀδαΐων ἱδυΐοομι. “οέέωα Οπὸπε. ἘΧ, 7. Ξενοφῶς τεῖχος οὐ τὸν 
περίβολον μόνον ἔφη, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ τῷ περιβολῳ πεῖ» 
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ΙΣἩΡογοΐ, Τεῖχος ἄρειον ἀντὶ πόλιν "“ῥεως. « ἢ, Ῥανέες, ΝΌα, 
ΧΧΧΥ͂, 4. ἴοφ. 11, 15. Ἐ2. ΧΧΧΙΗΠ, 50. - Ὄπ, ρίέαίεα, 
4 ὅδ. ΧΧΙ͂, 12. 8660. δἃ, Οοπιρί. ἴτα ττδηβῖυς πο, 7πέ. οὗ 
Ἰοσαη; Ῥδιδ)]ο ται 1 858πι. ΧΧΧΙ, 12. 1 πἘΊῚη ἀΐδοτεθ σοηιπιθν 
χποσδῖυσ. - ἱ, πιερ5. 2 ϑδίω. ΧΧΙ͂Ι, 30. Ενδβέάσ. ΤΥ, 12. 

᾿. 18, 16. δὲ 41:81. - ἔτ᾿, ὅο8. “{4{ι’. 'ϑγπιπβ. Θεὰ. ΧΤΙΩ͂Χ, 6, 
Τιορετυὸῖ τ. - πῶ, δόλων, ποπιθὴ ρτορτ. βδο] τι μ15 Αθὲ 

ἴο δάἀϊαοοσηξ5. σεπ. ΧΥΙ, 7. 5860. δολοδέοη οα, ἤοπι. τεῖχος 
5) εὐθυσμὸς, ἅπδ6 γοῖρὰ {)]δῖα δυπὶ ἰπ εχαρία 6 Ῥλέϊοπθ 
1ιδτ. ἀ6 ῥγοβερὶδ Ρ. 470. δά. Ῥγαποοί, τεῖγρς δὲ ἢ εὐθυσμὸς 

. ἕρμηνευεται Σούρ. - νῷ, ρογέα. Νεδοι. ΧΙ, 58. ᾿ 
ἹΈΠΙ͂ΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑ' Δ ΛΔΏ., πειωγμην σὶγοιεηεξέοῖο νοὶ 

ἐἰγομπιᾶο. ᾿ΛΔῸ ΗΠ ὮΡ. πιέθοεο δοίέμπι. Ῥτον. ΧΧΥΤΗ, 4, 
7]ασρενμδα δὰ Ἀ.}.: Ουΐα τεῖχος περιβαλλουσι, Ὧσπι -πιοᾶο δυΐ 
ἀοϊειἀοηὰΐῇ ρταῖϊα, 56 Βοεβεξάπι οεῖαπι σοεγοθη ογιαι δὲ οΡὉ 
Ῥυρῃδπάοτυμι, ἀϊοιϊίοηθαηι ἱρδδαι οπιδιΐμηδδ ργούθη 886 ρμοιΐας 
ἃ 13. δσρὲγθ,, ἀΌδηι ἃ “3, δείξωπε οοτιοίέαγο. ΟΟὩ. “4εἰξαπ, 
΄. Η-. ΥἹ, κι. ' τ τε 

ΤΕΙ͂ΧΟΣ ΚΑΠ ΠΡΟΥΣΙ᾽ ΧΙΣΜΙΑ, περῦνϑ αἢ σηπέαπηι 
γαΐο. Ὁ ὍΤι ἄυα). αμο πιωγὶ, «4). Ἴοτοπι. ΧΧΧΊΧ, ά. 

.ς ΤΕΛΑΜΗΡΙΟΝ, δἰρηώπι, “ἐοοείπιοπέμπι, ἀγριπιδθβηπι, 
Ταΐξίο. ϑ88Ρ. Υ, τι. ΧΤΧ, 15. 5 Μδου. 1Π’, 24. διὃ καὶ τεκμη- 
δίοις καλῶς πεπεισμένοι, τούτοις" δυσνοεῖν ἡμῖν» χυδτὸ ατρι» 
γισηξὲβ 88.118 Ῥϑυδιδϑὶ., 805 ΠΟΡῚδ 1816 ψ6}16, ϑίο Ἰεριυξ 
ἃρυά 2 ίοη. (54. 1. Ί. ν. το52. Πεὲπι. Χοπορῆ. 23Ζσπὸ, Ἰ, 1... 
“Ἠεεγδῆ, τεκμήριον, σημεῖον ἀληϑές. ϑιιδάίαϑ: τεκμήριον, ἀλη" 
ϑέενον σημεῖον ἢ τὸ ἄλυτον. ϑολοῖ, Αἰνίδέορῆ. ἐπ Ἐφωΐϊξ. σ. 55. 
ξεχμηρίῳ, παραδείγματε, μαρτυρίω. “ 

ΤΟΚΝΟΝ, “έμδ, οἵ ἴὰ Ρ]ατ. τὰ τέκνα, ἐὲέδεγί, ἨΝ, 
γοδμν, «ἐγέϊεέαι. Ὅσυϊ. ΧΧΤ, .). Θωι. ΧΙ Υ͂Χ, 5, ἀρχὴ τέ 
φνων μου. Βοπα. Νδιηιν ῥτιηοϊρίαπι τοδογῖβ εδὲ ἀδβοτίρεϊο ῥτίς 
ΣΡ ὨΙΌΓΣΔΟ, δῖ ρτϊοροηϊζοτυηι, Ἐν. ΓὨΧΧΧΨΥΨΙΠΙ, δι. οἵ 
ὈΥ, 56. - την, ρῬοδέογίέαα. Ῥα. ΟΥ̓͂ΠΙ, τ2. Τοτδ. ΧΧΧΙ͂, 
17. “ ΓΞ. αοηνδ, τ. ξαπιέδέα. τι Ἄσῥ. ΧΥ͂ΤΙ, τ5. ..γ5, ἰπ Ῥὶατ. 
Ἐ3525.. 1 88πι, ΧΙΨΝ, 5... τέκνα βυών, Μὲ δοιεπι, Ἡ. 6. μέ, 
Οοπῆ. ΚΣ γϑεὶξ Ῥλιοῖ. ϑαον. Ῥ. 1.. ς. ιϑ, Ἠοβ. ΗΠ, 4. τέκνα 
πορνείας) δρωγέδ. Ησδ. Χ, 0. τὰ τέκνα αδικέας, Β}11 Ἰπϊαἱῖδ- 
εἶδ, ἢ. 6. ἐπέφωξ, ργανί. Οοπῇ. Ἐονεεδέ Ῥλέοί, 8, Ῥ. ΤΙ. «. 24. 
Τοοὶ, 1, «΄. τὼ τέκνα Σιοὶν, ἑπδόϊαε ϑίόι. ΨΊά6 δὲ. Ζαοῖ, ΙΧ, 
χῦ. οἵ σου! Μδιῖ, ΧΧΙΠ, 37. 1.θς- ΧΙΧ, 44. Θα!]. ΡΨ, 45. εἰ 
ον δ,έπωπε 11}, οἶϊ, ἂὸ ποϊαία ᾿πἔγα ἴῃ ν, υἱός. ϑγπιπι, Τοῦ. Υ'΄ 7. 
τέχνα γυπὸς» Ὦ. 6. ρωἐϊξ νιρζέμνὶθ. ϑῖο Οτδθοοβ α]148, 51 Ὀζὰ" 
ἴοτιι δηϊαιδηῖίαπι ΡΌ}108 ἀοείρηδτο νοϊΐης, 8016 πεὶ νοοῖ" 
Ῥαδ τέκος εἴ τέκνον, τη} εῖ8 ὀχ δε ρ] 18 ἀσοεΐε Οαέαξοτγε εἷς δἐγίο 
ΙΝ. Τ. ο. 16, 7η0. 1ο5. ΧΧΙΠ, 48. - Ὑ»3, ἐμωπιοξεῶπ. 76. 
Νυπι. ΧΧ, 4. εἶπε ἀυδίο ὁχ αἱϊίβ 58. Ἰοοῖβ. -Ἢ 2. Ῥιον. 
ΧΧΧΙ, ϑ. “- “13, δεησγαξῖο. 108. ΧΧΙΗ, 27. δ. ἀν γε, ΡΒ, 
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γαάοος αρο. 1εε. ΧΧΥΝΤΙ, 6. Ἠαήίαοο ἀρόγα δρᾶ 8..8. ποῖδε 
πιμέέοα ἐξόαγοβ αο ροοέσγοϑ ἔαδογε. Ὑιὰο Ἡοκαρία.. - νη, 66. 
χιστ!», ροϑέεγὶ, Ὅδι. ΧΥ͂, 5. 460. Θοπιρί. - Ὁ, ρμανϑμέιμδ. 
Ῥδας. 1Π|, 54. ΠΙῚ, 6. 19. ΧΧΙΧ, Χἱ. - οὖν, παίων. 168ὲ 
ΠΥ̓́ΤΕ, 4. τέκνα ἀπωλείας, Ἀ. 6. ροτπϊοία οε' οχίτίο' αΐσης, 
Ἑοάδιυν δεδῃ ἴπἀδὲ Ὑοοδί υἱὸς τῆς ἀπωλείας δραὰ᾿ 10 
ΧΥΙΙ, χ.. εὲ Αοισηνίϑευβ 2 Τμοθο. ΠῚ, 3. Οοπε; νδσοδῦν 
ἄξιος Ῥοδὶ ΓὨγ 25. οἵ Ζ΄αγδέξωπι 110. εἷξ, Ρ. 60. ὁ64. 810 εἴ. 
τέκνὰ ὀργῆς ἘΡΏ. 11, 8. δὰπιὶ ροοηα αὐρηπὲ, δὶ νά, Ζοὔβειϑ. 
Ῥ. 44. ἯΟσ5. 1, 2. τέκνὰ πορνείας, ϑρωγέοϑ. -- ἘΔ15, λαδέξαριν 
ἐμμη. Ἦσϑ. ΙΧ, γ5.᾽ τὼ τέκνων ἈΒὲ ῥτὸ 3,33, ἐπ δαδἐέαφερέο, 16Ρ6-. 
ΣπΣ 5535. - ὉΠ), δωρεπι. ἃ ὅδια. ΥἹ, ). δύο βόας πρωτοτῦ- 
κούσας ἄνευ τῶν τέκνων, ἀπια5 ναοοδδ, 4188 ρτίπιυπι ραρδεότεμις, 
8. Ἰασϊδηῖεθ, δ πὸ νἱτ} 8. ΕΌΥο Ἰερεγαηξ ῃΡ, 7οεέπδ' λάδέθηϑ. 
- ὃν, ρεσγμῖμο. 1.6. ΧΊΤ, χ6. - ἸῸΞ 5.5». 7,ΥὙμοέωα νορμνέφι. ΄ 
1.6. ΧΠῚ, 18. -« οθενς ρ] πε, ῥγοραφίποα. Τοῦ. Υ, ἀ5.. ΧΧΙ͂, 
8. 1.5. ΧΙΩΥ͂, 5. 86Ρ. ΧΥ͂Ι, 41. τέκνα ϑιοῦ, “μάαεὶ. Θ΄ 

ΤΕ ΝΟΠΟΙΕ' 2. ὁὲ ΤΕΚΝΟΠΟΖΕ ὍΜΑ͂Ι, ἐέδονοθ μγο-: 
στο, σέρπο, Ῥαγῖο, δωσοέρέο. Ἴ2Ὰ, αεαϊοο. πο. δὲ ΤΧΧ 
Οόμ ΧΥῚ, 2. (ΟὉὲ Ἰοοῦ τεκνοποιήσωμαι Ῥάξο Ορρ. Τ΄Ὲ, Ρ. 519." 
εἰ 511. Βδῦος τἐκνοποιήσης). 10. ΧΧΧ, 5. ϑαορίυϑ ἱπ Ὺ. Ἐς. 
σού ξοανε. τϑϑῖδρμοτῖοθ ροηϊῖτας ὕγὸ ζέδεγοα Ῥγοῦγθωῦδ 3. 
δέρπετγο. Ἐκ Ἰἰθοτῖς' δα ἷπι ἔα α ̓Ὡδὲδν ἄομευς δϑὰΣ βοδωτν δὲ. 
ΘΟὨδοιν[ΌΣ. -- Ἴἢν, ῥγοέδο. Θ6α. ΧΙ, 30. - οὖν ὙΠ, αὶ θὰ, 
ἘΠ ΡΒ. 7685. ΤΧΥ͂, 5. Ιότειι. ΧΧΤΧ, 6. - 11») ΠἼΠ., 9 ανδαά 
δέ ριεόγρεγα. Ἰοτξη. ΧΧΧΙ, 8. - ἠδ», 60. Ιοτόπι. ΧΗ,.2. Ῥοζ- 

. πιαζασαμτε ἢ» σπὶ 0). ἜΝ ᾿ 
ΤΕΚΝΟΦΟ ΝΟΣ, ἐέδεγος οοοΐάδηδ δέ ἐπέογβοΐογεν, 

διδογόγιεπε ἐπέογίδοέον. 880. ΧΙΥ͂, “5. τεκνοφόνους τελετὰς, 
ΒΟΥ οΣ8, ἐπ φυξδιδ ἐἐδονὶ οοοξοδιαηέε" “οἰ ἐπιπιοίωδανειν. 

ΤΕΚΝΟΏ, 9", οἱ τεκνύόομαι, οὔμαιο, ἐέδαγος διεϑοὶρίο, 
ξδογοι Ῥγοόῦγθο, ραηῦγο, σέργηιο, ραγίο. ἢ), ἀϑαϊῆοο. ϑγπιπε; 
σευ. ΧΥ͂Ι, 2. εἴπως τεκνωϑῶ,, 8ὶ ἐξδογοα διδοὶρίαπι. Ὑιᾶθ Βυρτα 
8. δ. τεκνοποιέω. - ἰὖν. Ἑκοά. ΧΧΙ;, ά. τεκνοῖ αὐτῷ υἱοὺς καὶ 
θυγατέρας; ραγέαέ 1}ὶ β]108 δὲ Π]ΐ8 6. κν ΣῚ χὲ “ἢ τὶ 

ΤΕΚΤΑΙΝΩ εἰ ΤΕΚΤΑΙ ΝΟΜΆΙ, Ἕαδνίοο, δίγιεο, 
πίοἶδον, γιαολέπον. Ῥτορτῖθ εδῖ αδρογεπι, φιὶ ἑἐΐσπα ραγαπὲ, 
δοὰ ἀοίὶπθο κα οπικίβ σεπεγὶθ αγέξβουδ- σὲ τόγεεπι ἐπρόπέοτθδ 
τιδηδέοτιυσ. Οομε, κα. ϑραπῆἤεηι. δὰ ““γίδέορλ. Ῥίμέ. ν. τθ8. 
τ ΗἸΡΒ. ἃ πιῶ, ροπο. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, 24. ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ 
ξεχταίνεταν δόλους, ἴῃ οοτἄάδ διΐδϑη γπαολέησέμν ἔγαυδοδ. 
οίωπι ἤαδογα γεροοίξωωηθ ἔπ. ρϑοέογο πὶδ}} αἰϊυὰ δὲ -αὐᾶτα 
πιαοπέπαγὲ ζγαμάεε. - γι, ἀνο, ἰτ, ἡφδνίοσ. Ῥε. ΟΧΧΥΊΠ, 
5. ἐπὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέκταενον , δΌΡοτ ἀοτβυμι τουδὶ άδνέοα- 
δαηξ. Ηεογοΐ. ᾿Βτέκεονον (1ἴ8 δοτὶ ρα ν ἀδεον ὑτὸ ἐξέκταινον), 
κατεσκεύαζον οἱ τέκτονες. Ῥτον. 111, 0. μὴ τέκταινε ἐπὶ σὸν 
φίλον κακὰ ; ΤΟ πιοέαγία ἴὰ διαΐεμμι ἐπμα πιδῖα. “ἴᾳι. ὅγπωπ. 
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Τσοά. Ῥτον. ΧΙ, γ0. Οοπέ. δῖ. ΧΊ, 54, ΧΧΎΤΙ, 22. . σγη, 
αδεν. Ἐπεοῖ, ΧΧΙ, 5:1. τεκεαινόντων. -- ὉΥΌ;ν Ορδγογ. «, Ῥε. 
ΤΟΧΥΤΙ, δὅ1. ἐτέκιηνας. ορεγαΐμα 686. - ἼΠ, πιαῆδ φμάαάγο. 
Ῥιον. ΧΙ, 27. τεκταινόμενος ἀγαθὰ, Ραγαπ8 8. προἰέσηια θοῶδ, 
Θυυδέμπι 6666 νἱἀδίων Σοχείϊο δὰ ἢ. }., πυκὶ ὁχ σοηέδοῖϊιτα δὲ 
᾿Ἰοοιτομῖδ νατιϑίαῖα τ τδηδιϊστίηῖ, 81 ροδῖετίιβ, 16ρ.866᾽ οὗ 
νλάρπιον τη. 964 ποῦ οσορίϊ8586 ν]άφίυν, "πα τηϑίδρβοτῖοθ 
ποίαγο δέμαϊοδιπι 6846, αἰἐέερεπέσπι ορόγασπι ἄγε, δἱοαῖ εἴ Ὠ08 
ξοταιυα ἢν ῶλ αἱ δὲφλδη υἱὶἱ δο]όπνυδ. Μεογοῖ. οἐ ϑμέααες 
τεκταινόμενος. κατασκευάζων, Βατοοῖ. ΠΙ, 1δ. οἱ τὸ ὠργυριον 
ξεκεταίνοντες δυρῖ ἀὺϊ ἀγροηέμηη,  αδγίοαπέοθ, ἀγφεπέξ ζαὐγί, 
διῖ φιὲ αἀγροηέτιπι οπιξ γαέέοπα σοπιραγαπὲ οὐ ομπερέᾳηι 
Οδεΐδγυηι οὔμι τεκέαένοντες ]. 1, σοβαπροηάηπ; 6δὲ μεριμνῶν» 
τες, ἴα τὧὐ δοο δάψογθ 8} οσ δυπιδηάσηι δὸ νοειθηᾶυμ δι: 
ΘΟ ΏΘΩ. οἵεπὶ ΘΟΩΓΩ. ᾿ ΝΕ . 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ, αὐ βαῦτγιισι ρμερέέποπο, ξαὐτἐ 5. ὈΝ 
ζαδγεζαοιινα. Ἑποὰ. ΧΧΧΙ, δ. τὰ τυκεονικὰ εῶν ξύλων ἐργά- 
ἔσϑαει., ἐἐρπα [αδνέσαγε. 

ΤΕ ΚΤΊΩΝ. [αδεν, αγεΐξοα. ὥλχη, ἰάοτα. 1 8841:. ΧΙ], 1 
4 ϑαπ Υ, τ... Ἐπάτ. 1Π|, 7. οἷ δῖ δ᾽ ββερίυδβ. - ὉΠ γρδτῖ. 76» 

᾿ ὅγέααπα, κι Ἄδερ. ΥἼ], τά. - "χη, ἐσσέα. ὅγπιπι, Τοῦ, ΧΙ,Ϊ, 2} 
Τορὶι ὥτη,  αδον. διιάαα: τέχτων, κοινὸς τεχνίτης, ὁ λαοξορῃ 
καὶ ὁ κῶν ξύλων εἰδήμων. Οἰοθα. Οὐτ δε οε Ῥλίίοχοπὶ: τέχτων, 
ϑαδον, 7αδον ἐἰρμαγέεμα, ἐἑφπαγίμα, μπεαῤργίαγέμδ. ἘΠῚ. αγαέοια 
Οαἱὲ ἐπέσγργες ἰὼ Ῥαμαδοεϊΐε 1. α535. ᾧ. 1. εδ ΚΣ. 8. πέκτοναξ 
ξύλων οὐ μόνον λέγομεν τοὺς τὰ ξύλα πελεκοῦντας, αλλὰ πάντας 
τοὺς οἰκοδομοὔύντας. Οοπέ. Ο, 8. δϑολωγς είδολίξ ρϑουλδτο ἀο 

᾿ς δδὸ νσοοὸ ρλέοίοροπηια ἔξ έον. κι688, Ὁ. 6. αο. Ζοσέοοη Ν. Τ. «. ἢ. Υ. 
οι ΤΈΛΑΜΜΩΝΝ, ἔονιωπε οηιδὲδ δὲ ἐαὶ, δας 4μὸ δομέμπι ροπάεί, 

φίπονέμπι» ξαδοία, ἐέραιιδη, ἴϊ. “ἐδέα. “βις, νοἰαπιθη. ζαδοία: 
901}. οἶδ]ά4. μοβνὸν, σμβαγίμπι, κ Ἄρα. ΧΧ,, 358. καεεδήσατο ἐν 
τελαμῶνε τοὺς ὀγϑαλμοὺς αὐτοῦ) Ἰραῦαὶ  αδοία οΌὈυ]ο8 8008, 
Θϑοουπάυπι Οαρρείέμπι ἵπ Ογΐδ. ϑαογα Ρ. 578. Ἰορεταῶς Ἴ8νν 
ᾳυρᾷ ποῖος ἐΐπεωπι φιίά, ὑὑπᾶὰθ νεέέαπι τεἀάϊάδταπε, Μ άθ 
ἔργα δὰ ἢ.]. δολαν επδεγρέωπι ἀο Βμκέοηβὲ Απείογέε. ρ. 668, 
Ἐσοτίθδδο Ἰοροτασς ἽΝ: ὑρὺ ϑγείαοο, 46 εἰ, Ἀερ. ΧΧ, {1 
Οἴωεε. 475. ἐπ δι. 38. Βερ. ἀφεῖλε τὸν τελαμῶνα, ἤγουν τὸν λω» 
ρον. ἴπ Οοά. Ῥαδτίο. ςοττυρῖο Ἰερίτον ᾿“φεῖλε τὸν τελάμωνα; 
σὺν τῷ σποδῷ τὸν τελάμωνα. -- ἘΘΌΣ2 ἢ Ρ]ΏΓ. πιᾶ80. ρίδοέαε, τα 
ἐμπλόκια, ἰ Τ,ΧΧ ἐπιογρτγϑῖδεὶ ραῆς, “φω. [ε6. ΠΠ], ι8. Ὁδ] νἱά. 
Ἀοτε. Ἡσεγοῖ. τελαμὼν, λῶρος. καὶ ὁ ἀναφορεὺς τοῦ ξίφουῷ, 

. καὶ, τῆς ἀσπίδος» ἢ δεσμὸς, ἢ φασκία. Οομξ. δέσορᾷ. ἐδ Δἴογηθ 
Οὔε5. αὐ Κ'αν. 8.0». Ῥ. 300. δ64ηι. 

ΤΕ ΛΕΜΟΣ, ρενήδοέμο, ἐπέσρον, δἰποσγμα, “γεμε ῬΪΏΤ. 
δοὩβῖι. δεαέξέαέεε. ΤΑδοσ, ϑεκχέ. εαΐξ. Ῥ6. 1, 1. Ὠοάύκοτυσϊ ἃ 

μον, παρὰ ρματίζεν ποιίοηθηι ρίξέαίἐε δἂὸ ζείϊομαεὶα μαθοῖ. 
Βοοοξοίίο οοπῖτα ἐπ δρσοίσιὶηά Οἰφρὲᾳ εἴος ρ. 50. ,Ὑοτρᾶ τέλειοι 
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ἃ ἀνὴρ κὶ τ. λ.. ἔταρταιοιταπι ποῖ αἰΐαβ ὑϑεϑίοηΐδ, 8ϑὰ δἰοδεδό, 
οτῖθ589 δᾳ5 Ῥ8. ΟΧΙΧ, 9. τοροζίίδθ, οοπεΐποτα νἱδεπέυν. - 
Ῥ5 ρῬϑδιε. Ηϊρῆ. ἃ "3, 4γιρζέοηα, πιαρόφέσε,, νοὶ ἐνεαίδεσεπὸ. 
2 Ῥαδι. ΧΧΥ, 8. κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν τελεέων 
«αὶ μανθανόντων, ΪΟΥ ΔΘΟῸΘ 80 πιδῖον ραν βεοίονιιπε, Ὦ. 6.. 
αγέσγ πλξιδέσαπι ἑαπε ροπδέιϊι5᾽ ἐπέοίοοοηέέεπι νοὶ πιαβ ἐδέγογιεπε ἐπ 
αγίέφ ἐξα σὲ αδοσπέέμπι. ΑἹ. Ἰδῖ Βαρδπηῖ: συνιὼν μετὰ μανϑάν 
φοντος. ἔμίραϊξεοιδ τοἀάαϊς: ᾿ἀοσέμα ραγέξον' σὲ ἐπάδοίμδ. Οοπέ; 
Ἐμαπιόγιει δὰ 1 Οοτ. 11,6. Ρ. γὅ. - ΕΝ ΦΏ, ρογξδαξειο, 86: 
ἡμὶ νεγαπι οὶ οορπέείθησπι λμαδοί, δγπιηὶ, Ἴ68. ΧΙ, 19. - 
γκὸ, δοηπσρίαοίέμπι. 71 λδοά. Νῖα]. 11, νβ. ἘΡ1 τέλδον ποῖδε 
δαοτί δοΐυπι ρογξεοϊσπι, Ἀ. 6. ἰτα οοιραταίια, πὲ ργδϑβοσίρεῖα 
ἀϊντοῖδ᾽ δἷε. οουεεπίδπσυαι, δἀδοαίιθ [260 ᾽οἰδοδδε, δΙΜΣΣ 
σοῖοδα ὙΧ., υἱὲ 1π τιηγογβαιι οδέδοέαην. δαηορέαοϊξεᾷ ποῖδξ, 
ἴϊα Β. }. «ἀογύβολιιπι εἰραέβοιτα, φμο 169 αδέσοέαέμν,, αὶ Ῥατα)» 

. δελίδαιο δοπιθηίξδσαμ ἐπμσοΐδηζεσ ἀρρανϑῖ. - πω. κι Άφρ, ΧΙ, 
ά, οὐκ ἣν καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ κυρίού, τοῦ δταῖ οσὲ εἶθ 

- Φέμοσγεστε' σαν Ἀοπιΐηοι: ὙιΔ6 δὲ ἢ Ἀορ. ΧΥ͂, 5. νά. ι Ῥάν. 
ΧΧΥΠῚ,. 9. Τὶοΐτεν αἰΐαβ κωρδία πλήρης." ψιάο. ἐπ - πλήρης. 
“44. Ῥτον. ΧΙ, 1. στάθριον εέλειονγ Ῥοηθβ ἐωρέιπλι. δγπεπιν 
ΖΤῆδοα. Απιοδ. ἷ,.5. - Οὗνω.. Ῥαν[δοείογ μαι. "Ἰοτοῖα. ΧΙΠ, α 

ἜΡΙ ὩΣ, ἐᾶσθαι. ΡΒ. ΟΧΧΧΨΗΙ, 21.» τοῦ. Οδυι , 5.0 
ΝΣ - δι, ἐπέσρνέέασ. ᾿ϑγηῖπε. ΤΑδοά. Ῥτον.. Χ .59. τρείῳ. “. 
β Ὦ. Θ.σα.Ν » 9. τέλεος ὧν ἐν τῇ γενεᾷ αὐτοῦ, 4πὶϊ Ροτἔϑοίθα 

«ταὶ ἴῃ ξδιδταιίοτο δι8.. Ἰϑοϊ, ΧΥΤΗ͂, εΞ. τέλειος ἔση ἔναντο 
κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, τ τον ϑε16 οοτάπ Ὠοπιΐηο ὮὯρο ἴπο. 
Τὰ ὲα Ἰοοίδ τέλειος ἀϊεϊζον, 4] 2, αἰέπὲθ 8]188 ἐπέθβ αν νέξασ. 
διοδα δεια ἂἀ6 τ8}}: Τὸν ἀγαϑὸν ἄνδρα τέλειον εἶναι λέγουσεν, διὼ 
ὸ μηδεμέας ἀπολείπεσθαι ἀρετῆς. Οοπξ, βοίπονο Τ)188. 46 τοῖϑ 
τελείοις τι Βὲῤέ. βνοηι, Οα8. 1. ν. οδ7. δόψα. γΆ146 δὲ 2 581: 

β ΧΧΙΙ, 46. δὲ οοῃξ, 86ρ. ΙΧ, 6. Ε,ΙΧΧ αἰξαθ ϑθῃ ὅσεον. Ἰατοῖ. 
; Ῥταοϊδηῖουσ, αὐ τον. 11, 31. Απιος. γ᾽, το. οἱ ἄμεμπτον εἰ ἄμω: 

μον οἵ ἄκακον. - ΞΡΘΌ ̓ Ῥίυν. ρεν[ϑοεέοισο. Ἐάν, ΤΠ, δ. ΡΙυχα 
ἀρ Ββαὸ νοοῦ νίδο ἱπ' Ομ. Ζμμα. Κορπέρεπτατωι 1)ὲεσ. ἀθ νογα 
ποέξογιθ νοσὲδ τέλειος. 76). ισῦρ.4. ᾿ 

ΤΕ ΆΑΣΙΟΣ ΣΓΜΈ, ρονζεοειδ᾽ δεπι, ἘΘῸΒΗ ἬΝΩΡ. α 
ΘΒ, γον δοέιην τα κλάδον. 2 δι. ΧΧΗ, 46. - Ὅλ. 605 
βύηξον. ὅγπιπι. Ῥ8. ΟΧΥ ΤΠ], 20. τελεία ἦν. Τυἰβοτα νὸτέξε μοσ 
66,8: ῬοΓ δοξτονι 5." δεεπεπιτεην σγαἕ εἰεοέδανέμεπε ἴοριεπι ἐμέαττοπ, 
4φθοῖα 4Φυόᾳυς Βαροδς σόῦρα Ποδγαῖοα, 4086 δά νογϑιυπ ἴα 
δομδωῖ: Οοηἤγηαοία εδέ απόπια πιρα οὗ ἀνέ, ἢ. 6. δε, ΠΟ 

τς 4φοδέσενεο ἐθῆθον. - 
ΤΕΜΙΜΟ ΤῊΣ, Ῥενζοοείο.. πῆ, “πιογέον. ϑγπιπι. 1. 

ΧΙ, 32. φϑ] ρ]οτίθημο 1οβ 1686 νἱἠΠείοτ ὈΡΟΩ ἃ ἢ, δὲ 5Ὸ.,, ῥδῆο. 
Ἰβοεῖο. 85 πο!]οαι μὲσ πορογο νᾶτίαγσπι Ἰδοτιοη πὶ ῥτο ἴὉ» 
πα δυροτα. 1: πυτῦς δι δῖ ἢ... Ξηπὶϑ ᾿ς. Ῥονάμοειο αὐ έκεπε. “ 
ὥπῃ. Ῥσον. ΧΙ, 5, . ποῦ, ρογίεοξωσ, ΠΕΣ ϑ εν 10. 10. βϑέσισι, 

ὟἮὌὮΝἬ 
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Ὅσουι, ΧΈΧΙ͂Ι, 8... Ῥει ΕΙΧΧΧΤΕΙ, 15, "Ἐοἰέφειξ Εκοᾶ. ΧΧΥΤΙ͂Ι, 
30. “44. Τλοοά. 1,6ν. ὯΙ, ὅ. τελειύτητες. ὶαο δὲ 86Ρ. ΥἹ, 
χὅ. (τελειότης φρονήσεως, ϑιΈΠΊΠΊΣ δαρίεπεια ει Ῥευάεατία). 
ΗΠ, ). αποστονμένος ἐπὶ δυνάμεως τελειθτηκὲ, ἘὮ-. 6. ὀπὶ δο 

, ΘπΙϑεθαΥΙ8 δαπηηδ δὺ ρου δοϊα ροῖεγθ ροτθηῖῖα, 
ΤΕ ΑΖ .Ω, Ρευβοίο, αὐδοίμο,, ὁπηρέδο. τιΒῚ ἘΒΡἈ. ἀ 

γρίδέο. Ν εΒοα. [, 4. ὡς ἂν τελειώσω αὐτο, 5Ξ:. ἔργον, οὔτ αὐδοίο 
, Φετὸ Δ1πᾶ ορῃβ. Ορυβ δ βοϊξαπι ἀϊπιεεξεαε. -- τορι, οδεΐρπο: 

ΕΝ () Ὅλα, ἘΧ, 34. τελειῶσαι. Ατϑδῦ. εἰς οἰΐδπι “Μηίτο, 

Ῥενβεανα ποία, αυΐα ερίδῖοϊαθ δὰ βπόμπι ροζάυσοϊδε δ: 1} παι 
ἀπιρεϊ αν 5016. - δ55», Ἔσϑοβ, ΧΧΨΙΙ, ε1. - μὺϑ ῬΕΜ, οοπι» 
»ῖοο. Ἑχοᾶ. ΧΧΊΧ, ἴο. τελειασεες τοὺς χεῖροις ᾿Δαρὼν., ἱπυρ]ονὶς 
τβδι8 Ἀδτοιῖδ: 0.86. ῬἢΓΔδ᾽8᾽ βοευ εογῃφονέξοτι αὐ πεῖσμα 
ἐπ! οατᾶαο., Ἡδεγοῖ. τελειώσεις» ἀγνίφεις. Εκοᾶ, ΧΧΙΧ, 53. 

, πέλειώσο τὰς χεῖ ας ἀυεῶν; δὰ τηερίσπαδε τη 5 δὈτιει. ιὰ 
᾿φὲ Ἴον, Υι, 55. ΧΥ͂Ι, 32. εἰ εομέ. Οἱοεοξ ῬκξίοΣ, δον. 
.μὉ. Υ. Τε, 1.. οᾶΡ. 4. Ῥ. 1500, αδό᾽ ΡὨταϑῖτ 11}4πὸ Σάϑην οἰ συΐῆ» 
οδτο ἄοοσοξ, αυοὰ φοπφεογαγα αὐ οὔίοέπεκε σαποίμπι, Νδιλρο 
δἰρυτπι δὲ χἱῖμο ᾳυλάαιυ σημαντικὰς οοτιβϑοτδίϊουίδ. οἸἑτ παῖ, 
κτεοάτεῖο οοχίδειμῶι Ῥατίίσιι ἀθ 5δογί βοξῆς τι παδπτδ. ΕΧΧ 860, 
Ζἴ4-. 1 Ἀερ. ΧΙΨ, 10. ἕως τελειωϑῆναι αὐτὸν ([Ἔξὸ αὐτὴν, 501]. 
ψὴν κόπρον}, δοτίϑε δίοΣοΌΣ μοηδέμα γρηιρέμπι ἔμονίέ, Κρ, 
πῆμα αεἷ μερωπῇ -- εὴνα!, ρετβφοει. ἃ Ῥατ. Ὑ1Π᾿, 16. -- δῇ, 
φισίοπέο, Ἵεοα, Ῥδα]πι, ΧΥ͂Ι, 6. τελεέωσον. βδιιϑπη δδουῖξυδ 
ϑεῖ. - ἢ. 1 Ἀδρ. ΙΙ, 21. ΧΙ, γο. Αἀάθ π6.. 1 88υι, 
ΧΥΙ, 11. ᾿ἐτελειώθησαν, Ὦ, 6. γῶν μέσ γοῤέφιειθ᾽ πεατιδὲ 
δὶ γαρέαξἢ Ῥωέρ. ποιπιφιέα ἕαπε, οοπιρέφεξ διέ Ῥταοῖθεοα 
φπο4ὺ6 λορῖτωΣ 1μον. ΤΥ, δ, δὶ ὁ τετελεεωμένος 460. ο04. Κ'αἱ. 
οἱ. ὁ: τετελεσμένος :666. 8Δ᾽ῖοβ ἰὕτος νιάθτος 6866 γοιοΐο δ}1:6 
λμίοδερτθελο, Ῥδετ ΒθΩβ 1116 δά πο, μπρέμδ. ϑβρ. ΙΥ͂, χὅ, 
τϑλειωθεὶρ, φυΐ δὰ φοανθη βδμοειδεῖβ ον δδ1 ΘΣ. ΧΧΧΙΨ, 10. 
ἐκελειώθη. ἔπέορον,: ρεοῦι9 ἀρηλέμθγ ἀἰσργελεπαυα γαξέ, «0]}, 
53 Οονε. ΧΗ, ο. ϑῖχ 1,, 21. τὴν ἀμεθυρχ ιν αὐτοῦ ἐτελείωσαν, 

᾿ χαϊηϊδῖοτίαπι Θ᾽Ό5 ρ}6᾽ [δοσγιγιέ. 
ἜΓΕΝΗ Θ5 ΤΕΖΕΛΩΘΗΠ ΝΑΙ " ΡΈΕ 6ξ, μὲ ρεγῇ- 

Φεγ δέω νεῖ αὐδοἐνεγθέμη. ΤΡ Νιρβ, υο, ρερβρίον. ΝΝσιις 
ΨΙ, 16. ἐγενήθη τελειωθῆναι τὸ ἔργὸν τοῦτο. 
ει ΤΕΈΔΖΣΙΏΜΑ, Ρεγξεοεῖο, σοπϑωπιπιαίδο. ὈΝῸν ταορίογ. 
ΤΉΝ 10}. ΧΗ, 3. τελειώματα. Τρξὶν ΡΊΒΩ., ἃ δίῃρ. Σ3Ὸ 5. ἥβῆ, 
Ῥεγζδοεο, ᾿ἰϑὶ δἴδῖυοτεὶ πια]ὲδ,, τελειώματνα 6889 Ἀ,}, 10, 4. τέλος» 
Ἰηπὲς, ροτἀμοέϊο αὐ ἥποπι, 
τ ΕΜ ΕΊΣ, ρονξεσία, ἐνέοχνο, οπηΐησ, Ῥγογσως, αἷς 
ἡακοτοέστ, διπιο Ουπῖρ δὐμαζίο. ϑίταο.. ΨΙ, 37. 660. Ουπερὶ. δια» 
γοοῦ ἐν τοῖς προστάγμασι κυρέου. Ἡλοίωον οορὶτα δὸ βμετρειᾶθ 
φιδευερῖα ἀἰΐνί πα διόπιπο οεὸπὶ δέμαϊο.. τάττῃ. ΧΙ, 6. ἘΡ1Ἰοοο 
ἜΗΝ Βνοεολησίάονο αἰ ὐαϑαεν τἱάσευς τέλειον. 2 Νίδον. 
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ΧΠ, 42. τελείως ἐξαλειῳφϑῆναι, ὈΥΟΥΘτϑ οὈϊλαΐτί. 5 Μά δου. ΠῚ, 
46, ΑἹ], 23. γ146 Ζιέδοῤεγὶὶ ΤΦΡγοέμο5. 6 “ἐξέὲδ 1,δῳς. Ν Τ. ν. 6γ8. 

ΤΕΛΕΊΩΣΙΣ, ρονξαεοείο, ἐπιρίεξέο, οοποωπιπιαξίο, οἷ 
δρδοίδτΣπι οοπδιγοπιωξὶο πιαῤγέπποπδ, πιρέέασ. ὨΔ)05 γϊυτ. 
δροηϑωέέα. Ιἰοτϑ. Τί, 2. ἐμνήασϑην ἐλέους, νεϑτητὸς φοὺ, καὶ 

ἀγάπης τελειώσεῳς σου, τοοοτόαραν ρταῖδο δἀοϊδεοθωῖίδα [86, 
οἱ ἀἰϑοιἔοπ!5 περέξαγπι τυδσάτα. ϑῖα οἷ 8}145 Οὐδαοΐβ ὨΏρ1149 
τέλος ἀλοεθδηζοσ, ωείαικέμο δὰ 1]. λ΄, Ρ. 832. ᾿Εκ δὲ εοῦ 
λοιποῦ τέλους. ὃ σημαένεε τὸν γάμον; τὰ προτέλεια' ὧν χρήσες 
μὲν μόνη δαρὰὶ “ἰλίῳ “Δεονυσίω, ἑρμηνεία δὲ παρὰ Παυσανίᾳ, . 
εἰπόντι, θτο προτέλεια, τ πρὸ τώνιγαμων ϑέα (166. ϑναία), ἴσως 
τὰ ̓ γόμενα ϑεώρητρα. ᾿Εκεῖθεν δὲ τέλειοε οἱ γεγαμηκόεες, καὶ 
τελειωϑῆναεγ τὸ γῆμαι. ϑιῤάαο: Τέλος δὲ ὁ γαμος.. διὸ καὶ πρᾳ- 
τέλεια ἐκαλεῖτο ἡ θυσία καὶ πρὸ τῶν γάμων γενομένη, Ὑιάθ ἴῃ γι." ἡ 
τελείαν δὲ οοῃξ, δυπάδπι ἴῃ ν. προτέλειον, Τοέέμοοπει 10. 17], 
ς, ὅ, δορπι. 58. Ζοογοέιπε ἴὰ ν᾿ δόμος ἡμικελῆὴς., δῖ ν. προςξέ- 
λεια; εἴ 4: ἔπ ποῖ, δά ἐν. ). οἰϊδηΐων, “δμγδέμηι ὔγαδο, Σ᾽ ὁγέαξ.. 
Ῥ. 257. δ «εσοδγ[ὲ ϑολοί, Ρ. τιγ8. δροληέο οὐ πιθηιθτοσι. ραταῖ- 
δεϊυδι τελείωσις Β. 1. εβὲ αδέαϑ ρεγζεοέίον, πεαέωγα, - 
ῥίον. ἐπερέεεέοπεο. Ἑχοά. ΧΧΊΧ, 26. ἀπὸ τοῦ. κριοῦ τῆς τελειῶ- 
σεως, δὉ δτιεῖο ἐπυρέἐείζοηέδ,, 40 80λ]ϊοοῖ πιαπδϑ ἐπιρσδαιέι" 
4αοεγάοέιπε, ομὴς ἐπίἐἑαγεπέωγ, Ψια6 εἰ ν. 27. ὅι. 54. Τ,6υ. 
ΠῚ, 241. 7. ἤπο. ον. ὙΠ1|, 355. - ᾿ϑὩ)0 μἱυχ, ρογγδοίδοηβᾳ. ΄' 
ΑἹ. Νοιθιν. ἼΙ, 66. Τυἄπ}. Χ,, 9. ἐξελεύσομαι εἰς τελείωσιν... 
λύγων, ὧν ἐλαλήσατε μετ᾽ ἐμοῦ, ἐρτεάϊατ ἐπ οοπδιμηπιαίοηδημ. 
γειβοτώνα, νοὶ μὲ ρογγβοίαπερ νετθᾷ., αὰ9 ἰοουλ δδιῖς πθοσην 
Οοπῇ, 1.6.1, 45. “1φιι. Τβοοα, 1,6ν. Ὑ1Π|, ὃ. - ΞΡΏ, αδεοῖ 
ΟΡ, Αἴφιε. Ώεαι. ΧΧΧΙ͂, 24, τελειώσεως αὐτῶν. 

ΤΕΛΕΊΩΣΙΣ ᾿ἘΠΙΣΧΕ ΣΕΩΣ, ρονγεοίζο τεέομέξοηξᾷ. 
ΤΩΣ, αδέοπέῖο, ϑαπιαγίέ. Νυπι, ΧΧΊΧ, 55, 

ΤΕ ΔΣΟΝ,, αἄνοιθίυπι, οπεπέπο,, ΡῬΥοΟγδμδ. ὨΧᾺ., 4ο,εγη- 
ἔπε. Αφι, Ῥε. ΧΤΙΙ, 2. τέλεον. Ἡίδγοπ, ροπέέμα, ὅ Νίαοο. 1, 12. 
οὐκ ἡνεέχοντο τέλεον αὐτοῦ ἐπικοιμένου, Ὧθα ἔογουδοῖ ἀϊ]πτι 
ϑππο Ἰπδῖδητοιβ. Ἰθεγοῖ. τέλεον, τὸ τέλος ἡ πέρας. Οομξ. 
]οδερῖ;. ὁ 18. 1. ΤΥ, 4, 5. 1. 11. Ρ. 185. 64. Μίαν. 

ΤΕΜΕΣΙΟΥΡΓΕΩ, αὐ ρμεγεοεξοηοης ἀμοο. Ῥτον, ΧΙΧ, 
γ. ὁ πολλὰ κακοποιῶν τελεσιουργεῖ. κακίαν, 4υἱ του] τᾶ] 
ἔκοϊι, δὰ “ρετέεοϊξλοποπι ἀποῖξ σια]λιΐδπ), 1. ἰὁχία ΒΟΡῚ, Ρτθ. 

᾿δίθ 8181] Ἰαρίτατ. ἘΠ 
ΤΕ ΔΕΣΜΑ͂, “πὲς, οεεέγοπιέσα. πχὸν ἰάδα. «Αἱ. Ῥε. 

ΟΧΧΧΊΥ, ν. ἐκ τελέσματρς, δας οπίνογυξξαέε. ἐογγα6, Ὦ..6. ἰηῖαοχ- 
Ῥιοῖο Ογοέέο: αὖ οἠιπὲ ραγέα δογίζοπείδ, γοὶ: αὖ. οπιμὶ ἐαέεγδ, 
90}}. Ῥ6. ΟΧΙΥΤΙ, 8. Ἂ 

ΤΕΔΕΣΦΟΡΕΩ, αὐ ρμεγζεοξίονιοπι, αα' πιαξωγίίαέθην 
86 ρεγάμοο, 5... ἩΡΒ. ἃ 719, ἀαρίο, αγο.. ὅγπιπε. 

Ῥρ, ΤΙΧΙΨ, το. τελεσφορήσεις. 80. γ}9 ἴα πηϊνοιδηῃι ῃοίδξ: 
βεγ[(εοέμηε αὐἰξφμέα, τφάογα, τὰ ἴῃ, τα] ὁταιϊοιῖθ. δοεὶθ θεῖ 
ι ᾿ { ἵ ἢ ἢ ᾿ .- τ Ν ἤο δι τῇ τς πν ἢ 
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΄.«( πιαέεγίέαίεπι Ρεγαδμεσεγε. Ψιὰο δὰ ἢ, 1. Κπαρρίμπι, ριγοῖ, 
τελεσφορεῖ, ἐντελῶς ἄγει. Ἑάρῃι : τελεσφόρος, 'ὃ τελεσφορῶν καθ᾽ 
ὥραν τοὺς καρπούς. Οουπέ, ᾿ξοξδεπι αὐ Τ,πο. 11, τά. Ρ. 640. 

᾿δὸ ζοχέροη Ν. Τ. ε. δ. ν. - ΠΏ, ϑέβεε ἐπ σιμπεμιπο ϑγδοέα. «{. 
ἴε6. ΧΧΧΝΊΙ, 27. οἷς ἄγρωστες ἀφανιζομένη πρὸ τοῦ τελέσφον 
"ρηϑῆναι, ἴαπιαυδπι βτϑπι θη Ρετάϊεαπι. » δηίδαυδαιν σα γπαΐμγίξα» 
ἐσην νεπέέ. τὰς Ογαδέμπι ὁ σἐεέές 1, ΧΧ 7ηεξ. ρΡ. τ21. οἷ οοπ, 
ὅπδ6 ἐκ Τλίέοπθ Ὀοῖαῖ “έδονεξ ἴῃ δήωμοσο βλέ, ΤΑφοΐ, νει, 

 Ῥ-,100. Αἀάο 4 Μάαεο. ΧΙΤΙ, ι9- 
α΄ ΤΈΔΕΣΦΟΡΟΣ, γντορτῖθ: φιιὲ αὐ ἥποπε ρογάμοδἑ νεῖ 
Ῥογαμοίξιν εἶνο ρεγομοξια δέ. Αρυὰ ΓΙΧΧ νοτο δαὲ ροιίας 
Τλοοαοεζοησπε : ργοσέξῥερέιεπε 8. ζοοπιέπα ρ'ογιεέεεπε δωεγίς γε] ] πιγ- 

, 'φέον ἐξϑ «)ονπισαεέοπθ ἑπέέέαία. Ὠαιῖ, ΧΧΙΙ, 1). οὐκ ἔσται. 
τελεσφόρος απὸ ϑυγατέρων ᾿Ισραὴλ » καὶ οὐκ ἔσται τελεσκομενος 
πρὸς πᾶσαν εἰχὴν) ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισρὰήλ. Ηΐο νοΥθῖδ, ηυδὸ 8-᾿ 
δυπῖ ἃ αυἱρυκβάδαηι δἀὐξῖ, εἴ ἰπ Ογαδέαπα ἀγροζεπεριεδοὶδ ποῖδὶα 
'Φυηῖ, δδάδηιν νϑγρα Ββερταῖοδ, Μ᾿ Ὁμ Ὠ4529 πυῚ ΤΌ ΠΣ εὖ 
δε, 50 ΔῊ Πλῆη, 4τ|86 πιοᾶο Δηῖθ ἴδιαν τὰ “τεάάϊια 
Ἑαθτθηῖ: οὐκ ἔσταν πόρνη ἀπὸ ϑυγατέρων ᾿Ισραὴλ, καὶ οὐ Ὁ 
ἔσταν πορνείων ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραηλ. τυτϑὺβ ΘΧΡΟΠΌΠΙΟΣ, 11. 
4586 ἔοτίαββθ ὁχ 7λεοσοέϊΐοηδ αὐάϊεα, ουἱϊοα ἴγδη δ]ατἝοπδαι 
Ονίρεποπι δἀϊιϊουΐ δητίαυδε πιΐβουϊδδδ, δδέοσιβοο δὲ οϑεὶο 
οἴθπθ Ορυδ ἀϊδείπραδηίοπι, Ζίεγοηγπιμα ρνδϑξαιϊσασ ἐπ 20 δη- 

οὐ τὰς ϑαξεμοΐπηι τοδίδῖασ, ν1Δ6 δϑαἐπιαρέιπι οἷδε ἐ. δοδἑσπέσε. Ῥ. “44. 
ἢ Οταδέωπι ἀ6 νἱδὲές ΨΣ ΧΧ πε. ν». 6 ι. οκ ἜΓγρῸ γΏδ). 4.86 
᾿ς ὁ εδῖ πόρνη, Ἰλεοάοεϊογιὶ τελεσφόρος, δῖ την 4υ86 115 

Σ ὙἐΣἸ πορνεύων, μυΐο τελισκόμενος ἐχρουζίος. ομξ. φυδὲ ἐχ᾿ Ηοϑ. 
ΛΠΊΨΡ,, 15. Δ|1δῖὰ δαπε ἴῃ ν. τελέω Ροδῖ μοῦτ. πη, δὲ ϑρϑποέγωπε 

ἂς ἰερ. Πἴεδν. τέξμαῖ, 110. 11. ο. 55. Ρ. 562. δὲ ο. 86, ρΡ. 567. 
86η. Αἀάε δείάοπιπι ἀ6 7.18 ὅγν. ϑγπέν Τῇ. ο. 1. Ὁ. 3537. Νοι 
ἔδπιθ ΤΟΡΌβΟΔτΕΙΙ, δὶ 4118 δίδίΠ6Γ6 πι8]16Σ, γοτρα οὐκ ἔσταν 
τελεσφόρος Ῥοδὶϊα 6886 Ῥ͵Ὸ ΠΡΊΝ Ἰ3ΠῈ ΜΊΞἢ κΌ, δὲ τελεσκόμενος͵ 
Ῥτο 505 ΠΏ, δυξ Ροιΐτδ ἴα Ιορθτδ:. οὐκ ἔσται (84 Βοῦε. νοιλ» 
ξαῖθει ᾿ἔσῃ) τελεσφόρος πόρνης, καὶ οὐκ ἔσται τέλος κυνὸς ν ἢ. 6. 
πο ἢ δγίε, φιὲ ἐπίεγας ἐγέδωέωπε πιογσέγέσέο » 4 ἤθη δγὲξ νϑοεέραΐ 
δαηΐδ.᾿ φυὶ Ἰοβεταῖ τελεσφόρος, ἱποϊάτε ἴη ἜΕΕΣ φοσοπι 
τελισκόμενος, 4υυπὶ ποι ἰπιο]]οροτεῖ, αὐϊά Ὠΐο 6εδθὲ τέλος 
κυνός. Οδεῖοτυμι, αποπιοέο 8}1} Βαθοὸ σοσϑα δοσαρεγίηςξ, νἱὰθ 
δρυὰ 1ε. Ῥοδοέπεπι ὅς 1 ΧΧ [πι|ξ. 6. 17. Ρ. 557. δοηϊτενέεωπ ἴα 
εμέ: 1. ς. Ῥ. τ0602. Οασδαιδοππε δὰ βαγοπὶξ 4ππαϊ. Δπ. 51: 
;. 17. δέαπι. Νοῤέζῥεπι αὦ 2)ομέ. 1. ο. αἰίοβηπο, 4π06 οἱϊδῖ 
δοϊάοημο α6 ἑμγσ Ναξ. εὲ Θεπέ. 10. ΤΙ. ο. δ. Ρ. ᾽7γ9. νῆα: 
τελεσφόροι γε μὴν εἶεν ἂν οἱ πόρους τελοῦντες εἰς ἐξ ἀναγκὴης ἑκέροιρ, 
καὶ τὰ ἐκ τῆς ἀσελγείας μισϑώματα τοῖς ἠριαμένοις συλλέψγοντεφ. 
"Τλεδοάογοέμφ αα ἴδευι. 1.1. τελεσφόρον ἐκάλεε τὸν μυσταγωγοῦνταν, 
τελισκόμενον δὲ τὸν μυσταγωγούμενον. 

ΤΕΖΈΤΗΝ, φοπδρογαέέο, ἐπεέεῤαξέοηέε γέξμϑ, ἐρεα ἐπεέῖαν 
ἔζο, δαεγύδοίεμπ, Ηϊπο: ᾿ 
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᾿ς ΤῈ ΑΕΎΑ1), φαογὶ ποία, πιγοονέα ὁφαογα, δάσγρα ἐπιρωνα. 
ὉὐπρὉ» ετἀαποίμαγέμπι. Απηγοϑ. ΥΙ]1, 0. αἱ τελεταὶ τοῦ ᾿Ισραὴλ 
ἐρημωθήσονται, ϑφογα ἐπηριιγα Ἰεταοὶἰεἶ8 ὀνοτίθπῖως. - ὉΠ, 
οἰπαομε. Οἱ Γ' τ Ἀορ. ΧΥ͂, 1. ἀφεῖλε τὰς τελετὰς ἀπὸ τῆς 

 γῆρ, δυξοτοθδῖ δα ἐπιρωγα ἃ ἴοττα. Κεῖ, εῇοφπιίηαίου, 
4:86 ᾿ἐπίογργθίδεῖο Ὡοπηυ}16 ἀποοτε νι ἀδῖυν δὰ τεθηλυμένους : 
οοπξ, “Πεεγοῖ. εἰ δμέάαπι 5. ν. θηλυδρέίας : Ὁξ δάδο Ἰορδη ει ΄ 
νἱάἀεαῖον [000 τοις τελετὰς (ᾳυοά Ὠοπηϑη ἔῃ τοῖα Οταδοῖα ΠΟ 
Ῥαυΐο 6886) θηλυτὰς, ἃ ϑηλύνω. ὅγπιπι. α Ἄερ. ΧΧΊΙΙ, 7. τελϑο 
ταί. Οουξ, Ῥλέἑοπὲφ Ἰοσο 6 Ἰὶν. περὲ τῶν μετονομαζομένων 
οὐδοσνδίυπι δοίάσηο ἂς ὲΐ8 8γν. ϑγηΐξ. 1. ο. 8. Ρ6. 1589. ὅδ. 
ΧΙ, 4. τελετὰς ἀνοσίους» δαογύβοία ποι βᾶποῖα, ϑ86ρ. ΧΙΥ͂, 
15. 4“. τεκνοφόνους τελετὰς, ἢ χρύφια μυστήρια, δαονέβεία, 
4υΐθυ5 ΠΙδοτὶ ἱπιπιοϊαυδηΐας, ν6] σου] δ πγϑίθεϊδ : δά απθαα 
Ἰοουτι, Ογοέΐμαε: μυστήρια ἐπ ἀγοαπὲδ φιδμθάαπι Ψοοέδια 6 
ἐγπιδοξίδ ουπδέεέσδαηπε, τελεταὶ ἐπ νἱρξέπιΐδι δῖο Φέοσοτν. δὲέε. 
0. 1. ρΡ. 20. “Ϊ“2πέοη. 7 ἐδονγαΐ, Τ᾽ αὖ. ον αμ ΠΕ τὴ καὶ μυστήρια, 
εἰ Φιιρ τ δέπας ἃ Οἱν. Τοὲ 110. ΤΥ͂. α. 8:1. ἐοίσέαο αο πιγείογέα 
εοοϊωη ποῖα πποπιοταῖ. 5 Μίδοο. 11, 30. ἐν τοῖς κατὰ τὰς τελετὰς 
μεμυημένοις, 1118, 41 πιγϑίοτιί δ ἐπΐεῖ8:: δαπε, Εοάδαι δδηδα 
γοοοπι Ἰαρίπιτς δραὰ “απ. Κ΄. Ἧ, 110. 11. ο. 81. δὲ Οἰεπιοτ,» 
ἐεπε “ἶσα. ϑέγοη. ἴθ. Ὗ. Ρ. 5856. Επ πιγϑίοτι ἀϊοῖδ 6586 τελέ" 

΄ κῶς, οἷς τελειόυσας ς καὶ εἰς τὸ τέλεοον ἄγουσας τοὺς τελουμένουῤ, 
ἄοοεῖ Μακέπιμα, 1 ἐοπγεἰξ Ανδοραρίίαο ϑολοϊὲέαϑέεα, ἰὰπ ἘΞ. 8. 
(. 6. Τ, 11. ρ. 120. Οοηξ, [ἄδην δὰ ϑυπά. ἀ6 Οοοίοοί. Πέονανοῖ. 
οδΡ. ἴ, Τ. 1; Ρ. γ. Ἡδεγολ, τελεταὶ, ἑορταὶν ϑυσίαε, μυσεήρια. 
Οομπῇ. Σιμά. ἔξ ἐνδδ ρὲ Οὐφμθιδ δὰ “«Δμριϑέδημση 1. ο. Ὁ. 477. 

ΤΕΜΕΥΊΤ ΟΣ, ,)ηπαϊὲξ, ἐπένγοπιδ, τοὐξέπεδ,, πονΐδδὲο 
πιμϑ. Πα, ὅγπιπι. ΟΟΒεὶ. ΙΧ 5. τελευταῖα. -- ὈΩΜ, δ5έγϑ- 
πιέξαϑ.. Ῥιον. ΧΙ͂Ν, 12. 135. - ΧΡ, ὀαέγοπιδέας, πὲ. Αἴφι. 
ἼοΞβ. ΧΥ͂, 24ι. 6. Χ, 3. 

ΤΕΛΗΕΎΤΑ' Ὡ, ες. βίον, Ξηκϊῖο νέξαπι, πιονέον͵ διὸ ἂο τϑουῖϑ 
ἴδιι παιοταῖὶ αὐδπὶ νἱἹο]οηῖα δά μίβεῖιτ. ΨῈΣ, σεδρέγο. ΟΘΒ. 
ὙΙ, ι). ἴον. ΧΧΧΊΨ, χ5. - 30, πιογίογ. ἙἘκχοά. ΧΙΧ, 12. 
θανάτῳ τελευτήσει, τοοτῖο τοοτίοῖυγ, δυῖ: πιογέΐδ δερρίϊοὲο 
αὔδοίρίεν, γιὰ οἱ Ἐχοΐ. ΧΙ͂Χ, 16. Εοοδ. ΥἹ]. 12. οἵ οσεῖ. 
ἹΜΙδεῖΒ. ΧΥ͂, 4, . “23 ΝίρἈ. δσρεέον. Τοῦ. ΧΧΥ͂Ι;, 15. Ῥτο»- 
ἔβη αἰϊᾳαυδπᾶάο ρίεῃ:ς ἀϊουπὲ τελευτᾷν βών. Μιάο δε ὁκ 
᾿“Ἐκνίρ. Ἡδσωδ. ν. 409. ονδοτνδῖ Ζ.. βο8ὲ ἀθ Εἰ ὲρ6. συ. Ῥ. "8. δὲ 
Ἡενοάοέμπι 110. 1. ο. 5.). οἰ 11}. 11. 6. 121, δὲ ᾳαυδο ὁχ δοάδηι 
ποῖαι Παρλοίίμσ δὰ ΝΑΙ. Πν, 19. ρ. 126. 8ϊγ. ΧΙ, 21. ὄρ. 
ἐν σοφίᾳ τελευτήσει, 4υΐ ἴῃ βαρίὀπ τα μδημ6 αὐ γιογέοπι Κγπεμα, 
“αδϑέαμειδ δὲ φοπδέαηδ 66έ. 5ϊ1:. ΧΧΊΙΙ, 17. Οουξ, δεείδοϊηοέία τὲ 
,ϑρέοϊΐ, Ρ. 4254. ᾿ | 

ΤΕΜΕΥΤΉΝ ,3,ηπὲε, ἐεγπιΐρειδ φωξοισισθ, δἴ, οταΐθ9Ὸ 
βίου, “ηκνὲφ νἱξὰδι, πιογβ. δότε, δαέγοσιμσι, Ῥτον. ΧΧΙ͂Ν, τά. 
- Ὠ10 ἰηβη, αι, Θδα. ΧΧΨΕΙ,. 2. θοῦι, ΧΧΧΕ, 29.“ "ἼΣΗ, 

᾿ . 

ἝΝ 
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ἀορμολγμε; Ὠσαῖ, ΧΧΧΙΥ, 6. ἐσ. ̓ Αζες. Βδττοῖ, ΠΗ, 25, 
τόπος μέγας καὶ οὐκ ἔχει τελευτὴν, Ἰοοὺβ τοδρπδ., ἐεγπιΐπὶς 
οάτεπ. ϑδρ. Π, ὅδ. τελευτὴ 6εδῖ . 4, ἄδης, τἂἱ ἐχ δἀάϊιῖ6 χαὶ 
οὐδεὶς ἀναστρέφεε ἀρρατοῖ, Ἐπ ᾿πέοτπο σϑάϊταβ πο ἀαϊατ. δ. 
ΑΥ̓͂, 17. οὐέα 8. ργαοπηαίμνα προ δ. 00]], ν. χ1. οἷ 15. 

ΤΕΛΔΛΕΩ, Μηῖο, ρερβείο, ἐπιρίαο, οἱ τελέομαι, ρεγβοίον, 
ἅκ, ἐπέδέον, ραγέξοερε 3ο, ροϊέωον, οἴδπι ἀφβοΐο. δῆθεν λαὶ, 
Ὡρτασθη φτορτίυπι. “4, Ῥεον. ΧΧΧ, 1. τέλεσον. Ἰωθρὶς 05}. 
«ϑοσι δοπάυπι δηΐ ἼΩΝ: οὐπὶ 7Ζασρότο νἱάἀεϊυγ τελέσω. -- ὍΣΣ 
»ΦΒμδι ἃ. ρμεγζδοέμα. Ἐπ34τ. ΝΠ], 11. - ἴηι, οδοίρπο. “44. Ἰ)αλι. 
ΙΧ, 24, τελέσαι. 146 Βαρτᾶ δ. γ. τελξεθω. -- ΠΣ 59, δὶ οἕ 
ῬΙΒ. Ἀσιῃ. ΤΙ, 21. Ἐπδάτ. 1, κι. ΙΧ... Χ, 17. “4. Ῥε. Γ0Ύ1Π, 
.ή4, τέλεσον ἐν χῦθλῳ. Ἐπ μοεδὲῤ Οοπιπι. αὰ Ἐ. 1. “44. Ῥε. 
ΤᾺ ΧΎΤΗ, 4. δὲ ἀ6 ρου]ῖδ υδαχρδῖον, δ οὐδῆοργο ποῖδῖ. - “ΠΛ, 
"“μγιοέμδ. αν. ΤΥ͂, δ. τετελεσμένος. Νιάα δυρτᾶ 8. ν. τελειθῶ. -' 
ΠΏ Χ3 ΝΙΡΒ.. σοριέο πι6. παι. ΧΧΥ͂, 3. ἐτελέσϑη ᾿)σραὴλ τῷ 
Βελφεγὼρ 5 ἐπέέἑαδαξμν ἴδτϑοὶ ΒΘΙρΏεροσ, 10. ν. 5. τετδλεσμένον 
ῷ Βελφεγώρ, ὑνέέέφεμπε ΒοΙροροτ. διξάαϑ: τετελεσμένον, 
μεμυημένον. Ηεεγοῖ,. τετελεσμένον, εὐ οἷον πρᾶγμα τελεσϑῆναι, 
ἤγουν πληρωθῆναι, ἢ καὶ μεμιασμένον. Ιἄδπι: τετελεσμένορα 
φελισχόμενος, ἀνδρόγυνος. 5. ΟΥ̓͂, 8. ἐτελέσϑησαν τῷ Βελφὲ" 
γωρ, ἐπεέέἑαδαπέων Βοιρβερου. ϑδωίάαδ: ἐτελέσϑησαν . ἐμιᾶν» 
θησαν, μετέσχον τῆς μιαρᾶς συνονσίας. Αὰ δδᾶθο ἐπέ] ρθη 
 δοϊατξ, 4086 ὁχ 7οπαέλαπὲο βδη ἴοὶεῖ βαγαρλγαεὶ Ολαίά, 
ἽΝυπι. ΧΧΥ͂, 1. αθοτι 7 γέηρς ἰὼ ἰδ, βγεπι. Ο]488. Υ. Ῥ. ὅ00. 
ἀδ Ἰδτδ6}1ε|85 ἀδηυάδεαπεῖρυδ 86 οοσᾶπὶ ἤρατα Ῥδου8, δὲ β0οῖς 
ἰδηιθυ8 ὁυμπι ΒΙίαθυ5 ΜΟΔΡ ϊατυπι, 486 Ρτοι]οτῖης Πραταπι 
Ῥδοτῖς ἀδ δβυδοϊηποϊογιὶβ 818, Ζδογοῖ. ἐπε νθησὰν » μετέσχον, 
ἐκοιχώνησαν. - πῶν, ζαοίο. Τυὰ, ΧΙ, 39. ἐτέλεσεν ἐν αὐτῇ τὴν 

᾿ φυχὴν αὐτοῦ, ἐπερέεδαε πὰ 1116 νοΐατα βαμ. Ζσογοῖ. ἐτέλεσξε, 
. ἔλαβεν, ἐπλήρωσεν. 165. ΕΥ̓͂, αι. ἕως ἂν τελεσϑῇ, ὅσα ἂν ἡ8ἐ 
λησα, ἄοποο ρεγποίαπέμγ, απδδοσπᾳθθ νοϊαοτο. ΟΟοδῇ, 00. 

Ἢ ΧΤΙΙ, δο. - δὴν οἰπασάμδ. ἃ Ἄδερ. ΧΧΙ͂Ι, 47. τοὺς λοιποὺς 
κῶν τετελεσμένων, το] 085 ἐπέξἑαέογωσι, ἐπεριογὲϑ 801]. φοπέξιπ 
δϑαργίδ. «ΑἋ..1 Ἄδερ. ΧΥ͂, 12. τοὺς τετελεσμένους. εὲπεοίμδ 
Ἔχογο. ϑαον. Ὁ. 325. δοογία παδοιρία ἰπϊτετρεεϊδαῖασ Οοηξ, 
Ομέλον, ἴῃ ΜΒ ὲδὶ, Βγεπι, ΟἹ. 1. ν. 216. - πυὺν ρμδέέξοα πιϑῖδ- 
ἐγ Ἐεπονὲ δαογα Ῥγέαροφμο τπαποὶραία. Ἦοε. ΤΥ͂, ι5. 'μετὰ 
πορνῶν συνεφύροντο, καὶ μέτα τῶν τετελεσμένων ἔϑυον, οται 
ϑοοτεὶβ σοσηπιϊδοθῦαπῖ 86, δῖ. πὶ ἐηξέξωξία δδουι βοαθδῃξ. 
ἈΑρυὰ ρϑῃῖ:]ε5 τετελεσμέναι ν6] ρωδέϊοαος γπογοίγίοοδ, Με} 566. 
“ἰοἐδδ. Κδηιογὲα ὁταμῖ νἱτρὶοῖῖαιῖ8 ᾿πιταϊπῖδα ρτεϊζια 109118 5υ}8 

᾿ρυϊταΣ τ ἸοοΟ Οἰεγθηῖεβ; Ρϑεδδβδα, ΟὈ]δῖ!οΣ 6 1118 πιθῖας 
ττῖοια ρ᾽δοατὶ 608 βἰρίᾳίδ ρτορσιῖοβ τϑάάϊ. Οομξ. ϑρεπροτ. 
46 ἐδ. Αἴδδν, 110. 11, 6. 22. Ρ. άοθ. -2 εχ. (γν ἐξ 1515. Δγ6πι. 

᾿ ξετελεσμένων, μεμιασμένων. πὰ Οἰοδε. ΙΒ 5. ἐπ᾿ Ῥτγορῆ. νἴτῖοϑ8 
ΔΟΙΙ ιξοΣ : εἀτελέσμόνον, μεμιασμένφν;. το τετελεσμένων, μὲ" 
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μιασμένων. Οσῃξ. Τελισκόμενορ. -- ΣΟΧῊ ΟΠ Δ]4, μογίδοξα φῶ 
Ἐδάν. ΤΊ, τθ6. - ᾿ϑ ολαία, Ῥᾶτι. Ῥερ. Ἑδάγ, Υ͂, 6, « 
Εὐν. Νόμοπι. ΥΊ, 16. ὅ8ρ. 1, τθ6. νεότης τελεσϑεῖσα ταχέῳς, 
ἱαγοπῖαβ οὐ]οτῖ8 οοηδωπιπιαέα, Ὦ. 6. ρΥαεπιαέμγα πιογδ αδγερέα, 

ὝΤΕΩΆΣΩΣ., αἀν, 1. ᾳ. τελείως, μενγεοίς, αδεοίμεβᾳ, 
ῬγΟΤδμδ, οπιπΐῆο. ὃ Νίδοο. ὙΠ, 43. 660. «Τἰδα. ὉΡὶ τοὶ αυξ 

ΟἸδτὶ τελείως Βα θηϊ. ᾿ ᾿ 

ΤΕΚΣΗΟ ΜΕΙΝΝΌΣ, φτορτῖο δοπιρίδέμδ, αὖεδοϊμέμθ, ἃ 
τελίσχω, μέγαρο. ϑρθοϊδτίηι: σοηέξεπε: φαογὲθ γ6] ἀσεπιοητεπε 
χηγοέεγ ἐδ ζογτιἑοαἑίοπς ἐπέξἑαίμδ, 9. Τόοαι. ΧΧΠΙΠ), ,8. οὐκ 
ἔσται τελισκόμενος (80, τὶς) ἀπὸ υἱῶν “σραὴλ, ῬΟῺ οτὶϊ ἐπέῤῥα- 
ἐμ ἐπιρωγὲϑ ρογιξέιπι δα ΟΥ̓ δ σι ψο δΧ ἐπ ἴδτδ6]. Οομξ, πο- 
ἰαΐὰ ἴῃ ν. τελεσφόρος. ἩἨδεγολ. τελισκύμενος, πληρούμενος, 

τελειούμενος. ΤϊοϊϊοΣ 8]1848 τετελεσμένος. γιά46 ἴῃ. ν. Τελὲ 
ἂρ διωγζίμπε ὧδ αἰαὶ. Ώαοεα. Ῥ. το96. βε4αα. 6 εἰγιβοϊορία 
δυΐεπι γοσδὲ ἐ]1108 [τὰ .79. Κοδδὲιδ8 ἐδ ΖΟΧΧ Τπδέ. ο. χ7. ρ. ὅδ, 
Ῥαναρορα ομέωδοιηᾳιθ φοπΐωρ αἰϊοηὲδ δαπαάίεπι δέπυροῦ δογναηξ 
δἰ σπου ξέογέοπε οὐπι ρνἐπιξεῖνέδ., Οἴάπε σόν ρμαγαφξορα δερεπήᾳα, 
ἐγίϊᾳε, δ8ὲ σμαγέαθ οοπὲμραίέοηΐα σοπέγαοέογπι ἥηϊαηδεν .ἐπ 
ἄσχω, ἡσκὼ δὲ ὡσκο, μδὲ86 ἀοομὶέ, μὲ, μαθ α ῥγέπια οοη- 

 ἐγαοίογεπι σοπίμρσαξίοηθ ἥμπέ, ραγαρορὰ ἑἐενπιέποηέω ἐπ 
ἰσκω. ".4Ὁ εὑρώ ἑέαφιδ 3ὲ εὐρίσκω, α στερῶ, στερίσκω; δὲ ὦ 
τελῶ, τελίσκω. [άοπε ΦΥρο δοὲ τελούμενος δὲ τελισκόμενο. ἢ 

ΤΕ ΑΜΑ͂. οοαηπμπι, ἴοομα ρμαῤμειγὶ8. «Ιρἰέαη. Ἥ, ἘΜ, 
ΧΙ ὁ. 46. ϑωΐάαδ: τέϊμα. τόπος πηλωδὴς, ὕδωρ ἔγῳων, 
ΧΡ, εχένοηείέαδ. Ῥ6. ΟΧΧΧΊΥ, ). 2πο..ὄ τέλματος. ϑ8ἃ τροοῖδ' 
ἴδῃ οπἷξ Κγογδαεὶρὶμα δγηιδ. Ῥ, 1. Ρ. 10... "Αλλ.. τέλμαξοα, 
φυοὰ Ἡ. 1, ἴῃ Τεκαρίξα δ Ἀδ6 δε. ΠΧ ἃ Μοπὲ βαμοοπῖο Ῥτοῦετ- 
ἴυτ, ἃ ργδοοδάδοςὶ ",λλ. ἐκ τελέαματὸς οτἱρβίη ἐπὶ ἔταχῖ886 8.1.8}, 

ἽΕΛΟΣ, Μὲς, Ἰσγπιΐπιεα, δοοριέδ, ᾿ξ. πιωπόγιεδ, δέπηπ ας 
ἴν, ὁδοέϊσαξ. ἸΝῺ, ἑιιοιδ, 168. ΧΙ͂Χ, 15, ϑο σας γ103:: Β..], 
ἐδ ἢ 4. οἁμάα ἴῃ δαϊοοδάδμῃειδιιβ, δὲ ἀοπιΐποδ ἐπ ογίουὶθ ογ.- 
ἀἰηΐε εἰριαῖβοαι, 4008 ΤΙΧΧ νῦοο τέλος ἐχρτίπιθσο ψο]ιθγαηῖ, 
ΥἹὰθ φυρτα 8. υ« ἀρχή. - ὉΞ35., ϑωπιπια, Ὠμπιθῦμθν ἴξ, ἐγὶδιρ 

μη, σεοέῤραί. Αταῦ. ὡλιο, ἐκέδιμξιμη. οοἰδορ. ΟΝ σπι, 

ΧΧΧΙ, 28. ἀφελεῖτε τὸ τέλος κυρίῳ παρ᾽ ἀνθρώπων, δυβεύοείῳ, 
πισπέρμην οπιΐηο αὖ Βοιιίπῖθυθδ. Ὑ146 δὲ ν. 57. 58. 30. άρ; 
ἤι, - ὐϑ Ὁ, ἰάέτα, 1μὸν. ΧΧΥ͂ΙΙ, 25. λογιεῖται πρὸς ᾿αὐτὸν ᾧ 
ἱερεὺς τὰ τέλος τῆς τἰμῆς, ΒΌΡΡΟΙΔΟΙΣ δὰ 1] πὶ δδοθτᾶοβ δμδη,. 
πιαπὶ ρτοιϊδ, Ἀδοίΐο. Ἐῖ πθρθ᾽ τελεῖν Οτδϑοῖβ δϑσένονγ ργδέϊαπη, 
Ἰέλυς Πδοεγολίο αἴ τὺ καταβαλλόμενον τοῖς τελωναις. ϑθουῃ- 
ἄυπι 7γολδοπέμπν Τοπέαπι. Ὁ. 86. ὨΌΞ55 ἸΙοσοὸ ὩΧΡΌ ταδὶοίβ γΡ 
Ροβίξαπι ρυϊάτηηῖ, - ΠΧ, νέοέογέα. ϑγπιηι. Ῥϑ. ΧΙ, 36. 

΄ ΤΧΧΡε, ΧΧΧΎ, ι. υδὲὶ τέλος 681 ἱ. 4 νῖκος, 408 νοοο 7360: 
“ ἀοέΐοη 88 68ῖ, ΚΖ ἐοίογέα δηαϊὰλ οϑὲ 7 χὲ8 ζέέζωπι, - ἴο, Μηδ, 

Ἶ τοῦ ῃ Ἂ ὲ ΠΡ Ψ ν Ὁ 

ἐδγηχέτεδ. ΟΟΒΕ]. ΧΙΤ, χδ. ἑέλος λόγου ἐὸ πᾶν ἄκουε, διἐπλπιαπει 
Κοί, ΚΣ. : - ὥδις ῬὌ ΐ Ὑπὸ 
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ψεῖοξ οἵμποπι, ψεΐ δόοριπει ΨοΣΌΣ οἸμπθπι ἀπᾶϊ, ἴἰ Άσῃ. Χ, 
ἥ͵ τέλος γὰρ γόμου Χριστὸς, ΚΟΡῈ δηῖπὶ Ἰορὲδ εδἰ ΟΒεϊδἴῃϑ. 
Οσοπξ, οἵ τ Τίαι. 1, 5. Ζεχ. Ογνι  2,3.8.. Βγεπι. τέλος. σκυῦπὸς. 
α ΥῬ, πὶ, ἐσγπιΐπιθ. 2 Ἄερ. ΧΥΧ, 25. 1ε5, ΙΧ, γ.. 44, 
ΟΘευ. ΥὟΊ, 13. Τοῦ. ΧΧΥΤΙ͂, 5. 25. νι 27Ι͂δ. Βγόπι. τέλος, 
πέρας. τελευταῖον. - ἜΧΩ, ὁπέγἐπιϊξαῦ, Ξπὲδ. πο. ῬΌ. ΧΙ, 
γ0. 181 ἀο Μηκέδιεα ἐσγταδ ἀϊοίιτατ. ΤΧΧ᾽ τὰ πέρατα. - Οπδίλ, 
δαρμξ, δεππιὰ. πο. εἰ ϑαπιατ. Νυηι ΧΧΧΙ, 26. 0] τέλος 

εϑωπιπίᾶπεὶ ποῖαῖ. - ἘΠ 5. «οἰΐα ἐμαϊοξαϊί4. Τοῦ». ΧΧΊΠ, 5. 
98] τέλος δἴπο ἀπρῖο ποῖδὲ μέξέπεαπι ἐμαίοὲο δοέσπέξαπι. Ὀετῖο 
«Ἶ1ο οοάο ποχυδ εἰτυδῃ! 6 νοοΐδ σσηδῖίο! ποεαᾳυῖξ. ὅ4ρ. ΠΙ, 
19. γενεᾶς γὰρ ἀδίκου χαλεπὰ τὰ τέλη, ρΡαποταῖϊοπ!δ δηΐαι ἰηϊ- 
ῃῦδο ἀϊθΠ01165 βαπὶ δεέέμδ. 1 Μίδοο. Χ, ὅ:.. αἱ δεκάται καὶ τὰ 
τέλη, ἀεοΐπιδε εἰ σεοεϊσαζέα. νιλ6 οἵ 1 ΝΜίδοο, ΧΙ, 55. εἰ οοπέ, 
Ἄσαι. ΧΙΠ, γ..ὄ οἱ δὰ Β. 1, "3 οίξωπι Ρ. "59. Ἡδεαγοΐ. τέλος, 
ἐάγμα, πέρας, καὶ τὸ καταβαλλόμενον τοῖς τελώναις. ϑμίάαε: 
τέλος. καὶ ἐὸ διδόμενον τοῖς βασιλεῦσι. Οοπξ,. ν. Φύρος δ0 
7,οχίοοη Ν. Τ. 5. ν. τέλος. ᾿ 

᾿41Ππ0ο᾿ ΤΕ ΛΟΊΣ, α 3πε. Υνῦθ, ἰάδπι. 2 88π|,. ΧΥ͂, 7. 
- ΠΥΡΌ. ἰᾶεαι. 3 ὅπι. ΧΧΙΥ, 8... εὐ. ΧΥΙΠ, ᾽ο. Ὁ 

4]4᾽ ΤΕ ΛΟΥΣ, ροδὲ πεπι, δοσιρον, ρεγρεέμο, ἐμδίν 
ον. Ὑγν. ἱπ ἥπε  Ῥαν. ΧΥΤΠῚ, 2. -- ἸΏ, ἐμσέέον. 168. 
1 ΧῚΙ, 6. οὗ διὰ τέλους οὐ σιωπήσονται, αυὶ δϑΡΕΓ ποῦ ἴδοθ- 
νύάπι. 810 “Γεέαπ. Κ΄. Η. ΧΤΙ, 2ο. διὰ τέλους ἀγρυπνεῖν, 541» 
μὰ νἱρίϊατο. Ἐπ 110. ΧΠῚΙ, 1. φυτοῦ διὰ. τέλους ἀκμάζοντος » 8τ- 
οτἱβ 8έπΈρΡ6" νἱρθηῖι8 ἢἸεαγοῖ. διὰ τέλους, διὰ παντός. Οοπῇ. 

Ὁἰδανίωπι ὧδ σέγίρ Ν. 7' εἰ ποῖ. δολιναγέεἐἑ αἂ δαινά θαι ῥ. 101. 
 ἽΣΣ ΤΕ ΖΔΟΣ, ἵπ ἥπεπὶ, ἐπ ρεγρϑέιειεπι, ρδγρείμο, Ρδ" 
πζέιιδ, Ἀγογδωδ. ἀουν πῆμ. ἩΠρὮ, ρογαοπαο. Απτοϑ. ΙΧ, ὃ. 
οὐκ εἰς τέλος ἐξαρῶ τὸν οἶκον ]ακωβ. ποπ ρεπέξμδ Θχβιῖγραθο 
ἀοπιύπ Ιδοοῦ. (δεϊΐοοςξ δ ηϊνυϑ ἀρυά Ἠδῦτδεοβ νοῦθο 800 
δἀάϊιυς τὰ, τὐ ρτὸ δἄνειθίο ἐπδεμαεπαϊξ δοοὶρίεπἂπ8 511. 
Οοπῇ. διεογγὶξ Οὔδα. δὰ αἀπαΐορ, ἐξ σγπέακὲπ 1. Ἀδῦν. Ῥ. 5:6. 
δὲ40.) ᾿Οομξ, [πάτ. ΧΙΨΥ͂, κι5. 81. δὲ ΜίΙρροοναΐοα εἷδ αἰέπιεμί. 
46Ρ. 9. σιτίην νέοισιν 'ἀκροσαπὲν, γέρουσε' δὲ εἰς τέλος μεταβε 
βλημέφψον. Νίἀε δελιναγέξέωπι ποῖ. αὦ Οἰδατέωπι αἷδ. δέξο. Ν. 7. 
Ῥ' 100. δὲο ραββίπι οἰέβδιῳ δι. 146 Κ᾽ ούξωπι αὰ 1,πο. ἊΝ ΠΤ, 
.Ῥ..211. τ ῬῺΣ ΗΙΡΒ. ἃ ἼὩ2, δοῖρα πιάπτπι. Τοῦ, ΥἹ, ὅ. 

δὶς τἔλος) ἑαπαΐοπι ἀπέαη. Ν Τ,. - ΓΞ μηρετ, ΡΙΒ, σοπδμπεπιά. 
ῬΦΓΊΥΧΧΙΙΠ, 12. - πὖϑυ ἽΡ, ὠσ4μδ αὐ σοπδωπιπεαπαιέπι. 2 
αν. ΧΧΧΙ, 1. δὶ τέλος οοπδιωπέξοποπε ογπέπιοσατα πιοῖδῖ, 
-΄ ΟΣ ὴ » αὐ οοηδιεπιηιαέζοσοπι. ἃ Ῥᾶτ. ΧΗ, .2. - ὨΥΞῸΝ Ῥατῖ. 

ΝΙΡΙ͂Ν, ργαρζεοίο, νἱοίογί. Ῥ58. ΤΥ͂, ι. Ὕ, κι. ΥἹ, 1. δὲ 510 586 
ῬΙ᾽ύδ᾽ τῺ ἐπδογιρτοαΐθιβ Ῥβδ)ποτοπι. Τρ δρογαηξ πΥ2Ὁ.. - ΠΣ2ν 
ἀεέεγηζέαδ, «ἰσέογίᾳ. Ῥ6. ΧΤΙ, 1. ΧΥ͂, αι. ΤΧΧΠ], 4. - πΣϑἧν 

ἐδ ἀδέόγπειπα. Ἰοῦ. ΧΙΥ͂, “0. ΧΧ, γ. Ῥ6. ΟΠ, α. ΔΒ. 1, 4. υδὲ 
εἰς τέλος οὕτω ρατιϊου]α ποραπάϊ ᾿ποΐπηι ποίας πωπᾳιέῶπε, ΒΟΟ 



᾿ς 7ΕΔῸΣ - ΤΕΜΕΝΟΣ ΟῸ 9ι 

6 π81: πθΖεθ Ῥγοἤονέμιν πριφιεαπ ἐμαϊοέμηι, ϑὅγπιπι, Ῥα, ΧΊΪ, 4, 
- ποῦ ἽΨ, σάλιο ἐπ αδέορηπι. Ῥβαῖ, ΧΤῚΥΠΠ, ὅ. - πὰρ; 
ξοἰαΐ, νοου]ᾶ πυυδἰς8}18. Ηδῦ. ΠΠ1|, 12. - ἸΡῸ, ἐπ αοέδγγμεπῆ." 
1 αι. ΧΧΥΠΙΙ͂Ι, 9. βδ]αι. ἘΧ, 10. - ΚΈΞΡΎθ5., ἑαδοναπέοϑ. 750. 
Ἰυά. , 16. 1, ορῖῖ τους ον, - ὮΝ ἘΞΔ ἐπῆῃ, δέξαηι αϑοθηησπαήο. 
6εη.- ΧΤ,ΥΙ, 4. ϑεὰ οἷ ΙΧΧ ἐἐς τέλος ἀδ δὺο δή ια ΐ586 γἷ- 
ἀεπῖοτ, -- γρὺ. Ὁ δπῃ. ΧΙ͂, 13. - 510, πιδάξωπι σίω. Τὸ σδοΐς 
ΧΥ, 4. - ΒΩ ΣΝ» μϑ4 1:6 “αὐ ὁδ΄ἴεπι ραναέαπι. ἴον. ΧΧΤΙΙ, 5, 
ΥΙᾶο ΒΏΡΙΘ᾽ 8. ΨΥ. τέλος. - ΞΠΌ, μεγγεῤέμεδ, ον. Χ, 15. 

ΠΣ, ἥοπιδο φογιδιπιδγθ 17 ἐἰ(ΐ, 1οβ. Ὑ Π|, 24. ϑἴταο. Χ, 
12. εἰς τέλος, Ϊιρπαϊέμς, γαά οίέαδ, ϑγνγὼδ: ῥίαβα ΘΟ διε, 
πιαέα.γ ἶ,. 6. Ῥοτξεοοῖδ. Οοῃξ, ν. 15. εἴ τά, ᾿ 

Ε᾽]Σ ἸῸ ΤΕ ΔΟΣ ᾿ ᾿αὐ δοηϑιιπιηιαξ ἑοτιδπη. ᾿ππχοο, 
Ῥ541πι. 1, 1.- δὲ δ᾽ ἰδὲ δϑθρίαδ. γιάε 8. ἐὰ τέλος. Ζοκ, Οὐ 
115. Βγόπι. εἰς τὸ τέλος, ἐπὶ συντελείᾳ... 

ἘΠῚ ΤΕ ΔΛΟΣ  ΑΓΩ͂, αὐ πσπι. πος, πο, ἡαοίο, 
Ἐ. 1. γερε αὐ ἥπεπι Ῥεγάμοο, Ρογβοὶο; « Ῥατ, ΧΧΙΧ,, 1... 

ΠΩΣ ΤΕ ΛΟΥΣ, τόσο αὐ ἤηπετα. ΜΕΙῸ ὁΒα!ά, Πδι. ΥΙ, 
46. Υ7ὝἼἜ6Ι, 26. - ΥὨ Ἔν. Ῥδ)η. ΙΧ “6, 

ἘΠῺΣ ἘΣ ΤΕΛΛΟΣ, ὠδηώς ἐπ ποηι, αἡ σοπϑιεπίπια-: 
ἐΐοπάπε, αὐ. ἐπέονἐξιενε. ἘΣ, ΘΟ δΕΙΠΙΟΥ,. Νυπ ΧΥΙ͂Ι, 15. 108. 
1Π, τ6. - ΘΣΓΓῚΣ, ἄοπες αὐϑοϊνεγπέιν ἐδία, νοὶ οοτεϑεεπιπιᾶς- 
γόπσεν ἐδ δὲ, Ὅσους. ΧΧΧΙ͂, “4..5ὅ0. 1ο6. Χ, 0... 

ΜΈΤΑ .ΤΟΣ ΤΕ ΔΟΣ. Ῥοϑὲ Μποπι γρὺ, ἑῆι ἤἥρὶ Νό. 

Βεηι: ΧΙΙ, 6. - γρῃ. Ταᾶ, ΧΙ, ὅ0. -- ἡχρ ἢ. ὍὌδαη, ΡΨ, δι. - 
ἼΧΡΈν ἦν δ. ὭΣ 15... Ἀ6Ρ. ΨΙΗ, 5. 7πο. Ἷο5. ̓ μ 48. δὶ δηῖθ 
τέλος ΒΌρΡΙ δα Δθτω ετῖς μετά. -- ὌΞΩ. Ὦδη. 1, 15, - ὨΧΡΌΝ. 
1)8α. 1, κιδ. 

ΜΠ ΧΡῚ ΤῈ '"ΛΟΥ͂Σ, ἰϑημδ αα ποι. ἢ ΝΣ, Ἰᾶθαη, 
ΟοΒέϊ. ΠΠπ᾿ὴ ῆ. Οοηξ. Ἠδοδὲ, ΤΠΠ, 6. 

᾿ΦἜΕΛΩΝΕ Ω, νεοξφαΐζα ὉΡΣΕῈ δυΐ ἐχἐρὸ. Ῥαβδίνυτας 
Τελώνέομαι; νεοέξρ αὐ'αὡὲ ἐγέδιμέμπι ἃ 76 θπέρέξμν, ἐγέζεο 
ἑαγέμδ δτιιπὶ, ἐγίδωξπι ὁοῖνος ι Νίαοο. ΧΙΠ, 99. ἐξ τε ἄλλο 
ἐτεχωνεῖτο, δὶ αυἱὰ αἰτοά ἐγ δωέανίων ὀγαΐ, ἘΝῚ ψιά. Ογοίέι δε 

1ἘΈ ΜΕΝΟΣ, ἴοοιϑ 866 ΕΓ 5 σρτγὲ ρογέδο 7260 οοπϑοογαξα, 
561 γϑοδϑοί8 φιιαϑὲ Ω͂ εοππιμηὶ ἰροθδϑιο [11 γοίἠ σοδε ΘΟΠΈΘΟΥΘΣ 

ἐμδ (ἀπὸ τὸῦ τέμνειν, 4. ἃ, τόπος ἱερὸς εἰς τιμὴν, ἀποτετμη μένος, 
αὐ ἱπεογρτοιδιὰν Ὀίάγπιμς δὰ Ποπι. }, ὙΠ, ᾽48.), ἐδηιρίμπι, 

. ἀοἰμδνμπι, απεπι, 5, Ῥγίλο. 2 Ἀερ. ΧΧΙ, 6. 860. 7'αέ. τε- 
μένη." Τια δηῖρο ρυτανίι Ἰῃςθτῖυδ 1116 ἱπῖαγριθβ οὗ ἀπίθοθάθῃδ 
ἐποίησε Ἦ. 1. νατῖθο Διυίπι 6886, 5 3, ἐδγηρέϊπι, ρα αέέμννε, 
ἨοΞς. ΨΠΠΙ|, ιά. οἰκοδόμησε τεμένη; οὐ ῃεάτίς, οοἰωδγα ἃ. 
ἐεπιρά. Τα! “ν»αὖϑὸ ἢ. 3 ὉΠ Ρἷυν, δωδοαίεδ ϑέαίμαξ. 
“4... .ΤἼεοῦ, ἬἜΧΧ Εκεεϊς ΝῚ, 4, συντριβήσονται τὰ ϑυσια- 
στήρια ὑμῶν καὶ τὸ τεμένη ὑμῶν, ΘΟΕ ροπῖατ ΔἸ δΥ18 νοϑῖγα 

οἱ ἀείμδγα νεβῖτα, Ὑίάο δὲ ν. 6. “'φῳ. ὅγπιπι, Ὑλεοα. ἴδ8. 
ΧΧΨΗ͂, 9. δὲ οὐπῆ. 1 Μίδου. 1, 50. 4 Ναοο. , τὶ κι 4. ΧΙ, 3. 

., “ 

. ' , ! 



᾿ 

Ν 

9. ἸΒΜΝΩ -- ΤΕΙ͂ΡΑ͂Σ , Ὶ 
΄ 

Ἠρογοῖ. εεμένη, ναοὶ, ἄλση, ἢ τὰ ἀφωρισμένα κατὰ τιμὴν 
χωρία. ϑῖο εἴδη 165. Ογνὶἐ 245. Βγέπε,, ηἰοὶ.  ᾳυοὰ Ροδι 
᾿ἄλση ἰπίοτδοσαῖ ἑερα, Ἄψτβυε Ἡογοῖ, τέμενος, πᾶς ὃ μεμέρι» 

σβένος τόπος τινὶ εἰς τιμὴν, ἢ ἱερὸν καὶ βωμὸς, ἦ ἀπονεμηϑὲν 
᾿ ϑεῷ η ) βασιλεῖ. Τοϊίμα ᾿ἰἰ Ὁ. 1. “ΒΡ. 1. δ6βῃι, 2. καὶ τὸ μὲν χω» 

οἷον, ἐν ᾧ ϑεραπεύομεν τοὺς ϑεοὺς, ἱερὸν καὶ νεώς" ἔνϑα δὲ 

καϑιδρυομὲν, σηκὸς τέμενος. ϑολοέ, ἐμ ϑορᾷ. Θεαἱρ. 7γν. 
᾿ ΖΤέμενος ἐν ᾧ καϑεδρύεται τὸ ἄγαλμα. λέγεταν τέμενος ἁπλῶς. 
καὶ ὁ ἀποκεκομμένος καὶ ἀνατεθειμένος τόπος τιμί, Οομῇ, οἱ 
᾿“Ἐμείαελέμπι δὰ 2. ζ᾽,.,ν. 101. δἰ δὰ 1]. μ΄, ν. 3:15. Ρ». 868. Δεἤ- 
'πέμπι δὰ Τοϊϊωμοσπι 1. 6. Ῥ. ὅ. 2Ρέγίξοπδεπι δὰ Δεἶδαπ. Κ΄. Η 
ΨΙ. ο. 1. εἴ δολῥαερενιαπ ἃ ππιο Παάνἑαπὲ ρμιωηὖῦδο Ρ. 166. 

“, ΥΕΜΝΩ, δ8εοο, τέεξεοο, ργαεοξάο, αἰοϊάο, οῳθαῖο, 8μ6- 
᾿οἱο. ὉΛΊΔΌΝ ὁλαίω, ΤιθρθΒ, ἔσει. ἐχοίδα εϑὲ. δα, 11, 45... 
ΠΝ 8600, ἃ αὐξοὶπάο. ϑγπιπι. ῬΞ8. ΙΓ ΧΧΧΙ͂Χ, ,ο. ταύ τπες 
- Ἢ2, 1άθδηι, ῷ ϑ6π5. ΥἹ, ά, - ἀδι, ρῥγαεοίάο. 1ον. ΧΧΥ, 3.4 
Ἴεο. Υ, 6. - ὙΠ, Ργαδοϊαϊο, ἀεοίάο. Αἴφω. ϑγπεπλ. 860. οοὲ, 
,, Ολἴϑ, Ὠδα. ΙΧ, 26. τέτμηται, ὈΧΎΠ)ν, ἀδρίδα, υδὶ νἱάο ξαΐε, 
“Ζοπν. Ρ. 59. - ὈΝ3. 41. Εἰ πϑοῖι. ΧΥΙ, 4͵ ἐιμήϑη. "πὶ ὉδΌ, 
ἀἰᾳωεο,. αἰφεοῖναγ. ὄγπιπι, 1ε5, Χ, χὰ. τετμημένος. -- ὙΧῸ εἴ 
ὙΠ ἰαποιίαι, ἐλ Π00 εἰ σεραπάο. Ἐχοά, ΧΧΧΙΣ, 5, 82. Ἧ 
χ5. τμηϑεὶς ὦ ἀὴρ.» αἱνέδμδ ἀ6γ. 

᾿ΤΕΝΑΝΤΌΚΟΠΕ 'Ὡ νεῖ ροϊϊαρ τενονιοκοπέω:; ἀεθοϊί; 
οαννίοεπι ἀπιρωέο. ΝΣ. ἰάδπι.. “4. Εχοὰ, ΧΧΧΙΨ, 20. 
'τεναντοκοπήσείῷ, Ὡδὲ νἱά, Μοπεξαιμοοπέμδ. Ιῃ Ορά. απ, 1,1ρ6, 
Ἰερίτας τϑοῖϊῃϑ τενονεομοπήσεις. Οομξ, ΖΡ εδοίἑηρ ὲ Ῥγοδαῦ. 
Ῥ. 20ηρι. ’ 

ΤΕΝῸΌΝΤΟ' Ὡ, ἀφοοΐίο, οφγρέοσπι ἀπεριιίο, ἐπίφυοείο., Ἡσδν. 
:άϑαν. “4. Ἐπχοά, ΧΙΠ, ι5. τεκοντώσειρ (ΑΝ τραῖθ Μοπέίαι»- 

οὐσοπῖο τεναντώσεις Βα θ6ηϊ.), ἀδὲ ὅγπιπε. ἀποχκενᾷς 4 λδοάοί, 
νωτοκοπήφεις. ΤἩδογοῆ. τενοντώσεις, νωτοκοπήησεις ν΄ 'ἀποκτενεῖς-. 
᾿8ῖο ϑηΐπν ῥγοου] ἀμ 10 ἐχ Ἐκοά. 1. ο. Ἰεβεπάυπι ΡγῸ τεμορνιω" 

σεῖς. νωτυκοπεῖς κι τ΄ λ. Αρυά Ῥδλανογέπιεπι οιΐαπι γἱτλοδβ6 λ[Δ: 
Τενοντοσεῖς , νωτοσχοπεῖς, ἀποχτῆνεῖς. -Οδοϊοτα) ψοσθυμι αὖ 
“Α4μὲϊα ἐΒϊοϊυα νἱάἀεῖυς. 

1 ΝΩΝ, ἐοπάο, πϑρριεβ ἐπὶ ΘΟΓΡΟΓ ἘΈΤΕΕΙ δμέοπε, 
ἐμα οοἰϊῥ, 1ἴ. οϑγνὲς (ξωτίρ. Μεά. κ1γ.8.), οοἶαπε, ΧΩ 
δεγνίχ. Αἴ4μ.. κα ϑαια. ΤΥ, ιδὃ. - ἣν. 41. ΤοῸ. ΧΥΙ, 12. τένον- 

΄τος. “4. Ὅδαυι, ΙΧ, 6.. 4 Μαος. ΓΧ, "8. δὲ γἱᾶ. Οὐπιδείε, 
δἶμα, 4ὺ1 ἄοου!ξ, τένοντας ἀϊοὶ πγαΐοχαδβ ποβοῦ]ο8, αῃΐβιβ (8- 
Ρυι ἱαπρίϊην οοχ νιοὶ, εὲ ᾳφυοτυηι 655: οἂραϊ πιογδῖμτ. 25}α- 
ΨΟΥ͂. τένοντα» τραγήλους. 

ΤΕΡΑ͂Σ, ργοαέρέιπε, δἔσσιεπι Ῥογέρηιέειπε, ταΐγαῤιικο. 
Μ 555. Η ΡΒ. πιέγαξέϊῥεεγ αρο. ἴε8,ι ΧΑΊΤΗ, 59..-- πὙ 8], οαπ- 
ἐἶο, ῥϑαΐπιια. 168. ΧΧΙΥ͂, 16. ΘοΙ, ΠῚ» φὐδοδοφαο πιείοηγο 
γπῖοθ οδὲθοέμσι οαπέμδ ποῖδῖ, 5. ἑά ἢ, 
γιά, δὲπιοκὲς εχ, Ηρδν. Ῥ. 422. - ὨΒΊΌ γ »γοσέφέεσι," Βαθε: 
- 

οαγπιὲπς κοἰεδταϊα. ; 



φ. 

Ἧ 

, » 
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ἸΥ͂, 21. ὙΙΠ, 9. δότε ἡμῖν σημεῖον ἢ τέρας, οδῖϊδ ποῖα 
εἰρηθαι γ6] ῥγοσεέρέμπι, Ψιάο οἱ ει, ΥἿ, 22..1171, 1. 106]. . 
ἿΙ, 80. οὲ σαηῇ. Μαιῖι, ΧΧΙ͂Υ, 24. υυδὶ σημεῖα καὶ τέρατα 
Ῥάτῖιοῦ σοπὶυραπῖατ, δῖο δὲ ργοίδηι ἀἄπδ8 [88 ψόοσοϑ δρίθωϊξ 
ΠΟ ΠΡΟγΘ, 186 αὐδὸ ἐχ “Τἐξαηιὶ Κ΄, Η. ΧΠ, 550. «4 δον 
δὰ Οίοδδαν. ἐπ Ν. 7. Ρ. χτ6. οὲ οῖγδ. Χ0. 1ΠΠ. 6. 1΄0. Ρ. 1,δὲ 
ποιανῖϊ Παρλοίζμο απποέαέξέ, ὁχ δοάδπι δὰ ΝΙδιι. 1. ο. Ρ. 98. 
6 ἀϊογαπεῖδ πῖον σημεῖον δῖ τέρας ἴα ΕἸγπιοϊοσίσωπε ἐπδαϊέο 
ἐωπι Βιδὶ. ἐὐϊεγαΐεοί. σημεῖον τέρατος διαφέρει' σημεῖον ἐστὶ τὸ 
ἐπὶ γῆς γινόμενον, τέρας τὸ ἐν ἀέρε. δε ταηρ]ϊυ8 ἰπ ν. τέρας». 
Τίρας, Ἰαφυϊὲ, ϑαῦμα παρὰ ᾳὐσιν, παρὰ τὴ εἴρω, τὸ λέγω, ὃ 
μέλλων ἐρῶ, ἔρας καὶ τέρας. οἱ γὰρ μάντεις διὰ σημείων καὶ τας 

. θάτων τὰ μέλλοντα ἔλεγον. διαφέρει τέρας σημείου. τέρας λέγεταν 
τὸ παρὼ φύσιν γινόμενον πρᾶγμα, σημεῖον δὲ τὸ κατὰ τὴν κοινὴν 
συνήϑειον γενόμενον. τέρας. ϑιπι:Π8 ρος Σμοέαιλέμν αὐ Ἡ]. β',, 
δὶ γ68 δ θυ }}15 ἀκοϊαταῖογι, ποϊδηϊο ἰϑολοηδαολίο δὰ Οκρλϑοὲ 
Ατροπ. Ὁ. 26γ. Θομξ, εἰ ϑμέσαγπν Τ. 117, 868. ρ. 9409. εἴ- 
γ208. - ΠΌΏ, οριιδ ἐπδέσπα. Ἴ)θυι, ΧΙ, 3. - μῦϑ, Εχοά, ΧΥ͂ς. 
11. - 2. σογπ, Ηδϑ. 17}, ά, 560. οὐᾶ, “42͵ες. υδὶ τᾶπιοα 
κέρατα ἸεροιαδυπνῬτο τέρατα. - ΠΡ, γὸθ δἰμρεπεία. Ῥ6, ΧΕ, 
ὃ. -- ΠῸ : ΜΔΠΘΏ 088]4. ρ] τ, ὁκ. ΠΘΡΥ, ἸῺ, δέμρογ; ἴδῃ. 
ΠΙ, 55. ὙἹ, 27.. δεχ. Ογνεἑ 2Μ.5. Βγοπι. τέρας, σημεῖον, ἢ 
ϑαῦμα παρὰ φίσιν. ' , 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ͂. 80. ἔργα, ρῥγοαέρσίἑα. Ὁ Μ.55, ἰἄετα. ϑγηπιηι. 
Ῥς, ΧΧΧΙΧ, 6. ΕΧΧΥ͂Τ, τ2. - μὸὺϑ. ὅγιιπι. Ῥ8. ΟΧΥ ΠῚ, γὅ. 
Ἠεγοῖ. τεράστια, ϑαύματα, σημεῖα. Οἶοδ6. Βνεπι. τεράστια, 
ϑαύματα, παράδυξα. ᾿ ἜΝ - 

ΥΕΡΑ ΣΤΙΟΣ, ρογέεοηξοθμδι ἘΩλ 85 ῬἸαν, ρύραπέθδ. 
ὅγπισι. αι. ΧΙ, 54. τεράστιοι. ΜΑΣ: 

ΟΝ ΤΒΡΑΨΟΥ ΟἸΤΑ͂Ι, ῥαπα σὲ πιϊναδέδἑα ἥπρο, ἑαοίο αἰδ» 
φυΐά, 5. Νίαςο. 1, τᾶ. εὶς ἀπρονοήτως ἔφη κακῶς αὐτὸν τοῦτο 
τερατεύεσϑαι, ἱπιρτονῖδο δ] 4πΐδ τεβροπᾶϊε, δυπὶ πιᾶὶδ ΒῸ6 
ἰαοέαγ δ᾽, αα γόπι ζησονα ἐαπέμπι, ἘΔ. “ἀκ. Βα ος πράττεσϑαε- 
Ογοίδμα σουϊιοῖς, Ἰεροπάυτα 6556 ἱερατευεσϑὰι. 00 5688: 
1810 οἰἰαπὶ πῃ ἤδο ΧγΘ0 δδοογάοϊζαδ ἸπΠΌΠΟΓΟ 80} [ὐποῖοϑ' 6886. 

»» 

“ΝΟΠΒΏΝΙ: Τατῖ, τῷ τερατεύεσϑαν δυδιϊοῖαπε ποῖοι Βᾶπο, 
τ δἱξ σογμγῶᾶ γϑοορέαπι σοπϑιθέμαέγιετα αἰξηιῖα ἔασενδ, ποραδπι 
εἰ ἱπιοέαέαπι γὲπὶ οὔῆοεγσ, τὶ δἄδο οτιμίβ Ἰοουβ Βοο πιοϑσ 
νοιϊοη 8 5: : Νοα 88[18 ρσυιδαπῖεν δ] αυΐδ 6 τυσρα πτοπεθδῖ, 
ἰοο π|816 δὲ σοηῖτα οπιπθπὶ οοηϑαδίυ ἀπο) δὺ ἢ118 ἔδοῖυδν 
6686, ΤΠ Ήγοὔ, τερατεύεται, δουλιεύεται. Τάεπα :΄ τρατευόμενον, 
δολιευόμενον, ψευδόμενον, ἢ σημεῖον ποιῶν: - τερατεῖαι) ψένυε, 
δολογέαε.. Αρυὰ “οϑδορλμπει αὧα Β. Δ ΥἹ, 5, 5. ποιδὲ αδωέαο 
ἄἀὸ ρογέοπέα ἐοφιιξ, Ἐπούάδαι πιοάο τερατευμα ἈΒΌΓΡΔΙΌΓ ἀρυὰ 

“Δεϊφιορῆ. Π,γ5 δέν. ν. σθ63. υαοΛλσ ϑολοῖ. τερατευμάτων, τῶν προ- 
ἄσεων, τῶν πλααμάτων. Αἀᾶο ϑαϊίογέμπι αὰ Ἵκοπι, αρι Ῥὰ,ς 
άρ, 5, τερατεία. τ ἽΝ 

, 



᾿ς 3964. ῃἹἸΚΡΑΤΟΠΟΙΟΙ͂Σ -- ΤΕΡΕ ΒΙΝΘΟΣ᾽ 

ΤΕΡΑΤΟΠΟΙΟῚΣ, ργοάί σία οὲ πιένασζα ζαοΐδηδ, ρνουΐζ» 
δίογωπι ξαοίον, πιὲνβοια. ἃ Νίαοο. ΧΥ͂, 4ι. υδί ΤΠ 68 τὰ ἀϊ- 
οἷτον ρατίϊεῦ, δὸ 5 Μδος. ΨΙ, 53. 

, ΤΕΡΑΤΟΣΚΟ ΠΟΣ, φιὲ ρογέοπέα ἐπορὲοἱξ δὲ ἱπέονργδέας 
ἐμ, φμὲ δὰ ρμογέεηξογωπι ἑπορθοέίοηο μέγα ρνγαεαϊοὶέ, ργο- 
φἰσίοτεπι οὐδογναίον νὰ] ἐπέεγργδθ, ναΐθθ. ὈΞΙῸ “2, νἱγὲ 
»γοάιν ἐξ, Ζαοι. 1Π, ὃ. ἸΤῦυάα Οἴοβ5. ,,78..ὄ ἐπ Φγορά, τερα- 
τοσκόπον, σημεεωτικοὶ, συμβολικοί. - ΠῚ, Λαγίοίωδ, 4. ἃ, 

᾿ φοϊοίωο, αι, ΧΥΤΙ͂, κ1. Οοδε. ἐπ Οοέαξ. τερατοσκόπος 5) συμ- 
βύλοις προσέχων. Αρυὰ διιαίαπι εἴ ἴῃ Ζ,δα. Ογνεῤὶ 2,715. Βτεπι, 

. Φχροηΐίυν μάντις, ουἱ ἃ “Πδεγολίο δἀδῖτιν σημειωτικός. Αρυᾶ 
᾿ς ελέλίοπι Τιέωπν φαῦφαο (ΠΡ. 11. οᾶρ. 12.) μάντεις 6ἵ τερα- 

᾿ς τοσκόποι σοϊὨρΟὨΤΟΓ, : 
ΤΕΡΑΤΩ ΔΗ͂Σ, ργοαϊσίοδιεδ, μογίθηξοδιεδ. Αἱ. ϑᾶρ. 

ΧΥΠΙ, 9. εἰ μηδὲν αὐτοὺς τερατῶδες (Οοά, Καξ. Βα οῖ ταραχῶ- 
᾿ς, δες) ἐφόβει, δῖ ὩΪ811 1105 ρογέδπέοδιεπι ἰθττεῦαῖ. 2,65. Ογνι ῥὲ 

τ Μδ. δνεπι. τερατῶδες, παράδοξον, θαυμαστόν. 
. ΤΕΡΕΒΙΝΘΟΣ, ἐογοδίμέλωδ, ὨἸοπιθα δγδοτίδ, (ἂθ χυᾶ' 

' κδορλνγαϑέιο Με. Ῥίαπε. 110. 111. ο. 15.). 1τ. “γμοίωδ ἐογεδὶπελὲ 
γ6] ρέδέαοίαα,. αγδονὲδ ἐογοδέπέλο δἰπιξέέδι τῶ, μόγοιδ. ΟΣ 

᾿ Ὦ8θ0 νἱἀοῖυν ἀρυὰ Ηδδτδαοβ δχίθπαϊ δα ομπϑ ρίδη ἀ ἔθ δπι 
- διδοσϑηι, νϑὶ δεΐδπι δ] 8πὶ 4φυδηῖνίβ, 4π86 414 δἰί4ιιο πιοάο 
δ᾽ αηάἀθ8 δ᾽.)116 ρῥτοξετγί. πὶ οἷαι ἀρ Οτδθςοβ [,ατἰποβαῦθ 

ΠΟ ΣΟἢ 8[ἴ νοὸΣ ἴδηι ᾿ἰδῖθ ραϊδηδ, 8818 ἔυ δυοϊοτίθιυ8 νϑγδδ.᾽ 
᾿ς 606. Ψ. Τ, Ὀπδπὶ αἰΐθγαηπινθ δρδοίθπι πιδρὶβ παν] σθαι 1118 

σψοοῦ δἱρηιβοδῖδπι δα νϑιβίοῃθ δξοισο, δΌΡ 408 ΡῈ ΒΥ1π860 
νι: ἀοοθθη ροπυ8 ἐπι6]]ἐροτοίυσ. Ἐάθπι νδ]ϑὲ ἀ6 πιυ]ι}5 411168. 168, 

1, ὅ0. ἔσονται γὰρ ὥσπερ τερέβινθος ἢ αἀποβεβληκυῖα τὰ φύλλα, 
δταπὶ Θηϊπὶ Τα πὶ ἐϑγοἐπίμβθ, αυδθ δϑίθοῖς ἔο]ία: ουδὲ 
ϑολοῖ. εὐ. ἴοπι. τερέβινϑος φυτὸν ἔστιν ἐν ξηροῖς τύποις φυύ- 
μένον, κλάδους ἔχον κατεσκληκότας. δγπιπιαοΐιδ ᾿Ὀΐ Βαροῖς. 
αἷσεὶ δρῦς. Μιάε εἰ σοη. ΧΧΧΥ, 4. 1ο6. ΧΧΙΨΥ͂, 26. . ὅ8απι, 
ΧΥΙ], 2. 166. ΥἹ, 5. 41. σεη. ΧΙ, 6. τερεβίνϑον, υδί ϑολοῖ. 
δρυὸς, η πόλις αὕτη τοῦ Ιωβ. 1ιερα ᾿Ιακωβ. Μίιὰο Ἱπιι. 727ε- 
“γολῥὲ δὰ ν. τερέβινϑος, ἈὈὶ ἰάετα ἁμάρτημα τορετίτωτ. Ἐπ ἷδ 

 1οοῖϑ ρεῖοῖ, αᾳυοᾷ [πίοτρτοίθα ποϑῖγιὶ ἀγθυτοὴϊ, απᾶπι ἃ] 88 ὃ 1 
δρῦν ἰαιϊετρτοϊδπίυτ, οἰἴΐδπι ἀ6 ἐογεδίμπεμο ἐχροβαοτῖηξ, [{πᾶ6 
ῬτοΟΟΩΪ ἀυρίο ϑμέααα: Τερέβινϑος, εἶδος δένδρου. ἢ δρῦς. 

. ΟσὨἢ. οὲ Ἡἱογοηγτημπι ἄς Ζ2οο. Τ]εῦν. ν. ΑἸγδοολ δὲ 2 γγ8. 
Ἴ ΥοὈἸπέΒπὶ ᾿πέοειπι ἃ ΄ποότοι να] άς. ἀἸΠἔριτα οδτ θᾶ ζὕγδέπε 
“«“ν»δοτγεί, Βιὲδ]. οἀρ. ιζ. Ὁ. 207. δεαᾳῃ. Οὐοῃᾷξ, δὲ ΖΦ ονὶ Ἡἕδνος 
»΄γι. Ῥ, Ἵ. ο. ά5. Ρ. 599. βε4υὺ, γι1άθ ααοαπα δέμγε: ἀ6 ἀἑαΐ, 
ΜΜαοσδα. Ὁ. 197. ἐο4υ, - "πε, ἰάοω. ἴο5. ΧΧΊΙ͂Ψ, 26. - Ν, 

. »ιίαπμέξέσδ. «4, Θεὰ. ΧΙΥ͂, 6. τερεβίνϑου. Ἐοτις Ἰαρεταπὲ πἾ. 
πὶ ἘῸΣ ρῥυτ, πιοϑδ ἐοτεδιπέϊπέπαε. Οδη. ΧΙ.ΠῚ, 11. καὶ τερέν 
βενϑον καὶ κάρυα, εἴ ἔτμοίυπι Γογο με μὲ νε] Ρἰβίδεϊδθ, εἴ 
διιγράαϊαθ. Ηΐο ΟΧΧ τερέβενθον σοοδπξς γγωοίωπι αγδογὶδ 

λ 
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ῥἱδέαρίαο, ᾳφαθὰ ἀγροῦ Βαδοοὺ του πε μβυπι τοασαὶ. ἙἘταοΐαπι 
δυξεπι 111 }πὶ ΒΙΩΥΡ44]18 βὲταλϊεπι. 6886, δυοίοχοβ ἔρβϑίδηξυγ. 
Οϑηδ. οπθπῖῃο οολανέμπι Ολαπ. 110. 1. ο. 10, μ. 420. 6661. 
Ἰωάβ εσρὸ Ὅϑη. 1. ο. οὐπὶ διηγράδ) θα σοπἰπρίίατ,, φυόπια- 
τροάσπι εξ δγδοτγε ἀμυγδαλαὲ οἴ τέρμινϑος οοπϊαποῖϊπι οσσυτε 
τυῦῖ δρυὰ 2 οίεσπι 110. 1, ο. 12. δοοῖ, 2553. ὍΔ εἴἰδ 46 
ἱγασῖῃ ρμοβίϑγιοιῖς δάᾷιῖ: εἴρηται δ᾽ αὐτοῦ ὁ καρπὸς ὑπ᾿ ἐνίων ᾿ 
καὶ τερέβενϑης. Ἠΐϊο δυΐδεπι ἀδ τοσερὶηῖμο πο ρσορτὶθ δῖ 
ἀἰοῖᾳ, δεα δύϑοσβ ἐθγθριητδυϊ τϑξοσθηϊο, δῖνα ρἰβδίϑοιαᾶ, δδῖο 
ἸΟΏΘΙΩ. 6886, νετίδιῃ]6. Οουξ, ΤἈεορλνγαϑέωπι δέ, ρίαπέ. 
110. ΤΥ. ο. δ. εἰ Δ͵αγεξπέωπε ἴὰ 1.6ς. Τλιίοί, 

ΤΕΡΕΜΙ͂ΝΘΟΣ, εἰ ΤΕΡΝΘΟΣ, ἱ. 4. τερέβινϑος, 
ἐξγοδέπέλεα. πε, ρμζαπζεὶθα. Οὐπ, ΧΙ, 6, ᾿1,6ρ51586 νἹἀδηίυς 
ἡνμε.- - δε, φμογοῖφδ. «4. 1 88. ΧΥΙΠΙ, ἃ. 1085. ΧΧΙ͂Ν, 46. 
υνὶ νἱ 4. Φζοῤπιρϑοδιιϑ. ὅδῖο δὲ δπϊταυίΐίογεβ Οτβϑοῦβ τέρμονϑον 
γοσεπι βΌΓρΔ856, Θο8η06 γοσϊοπίεη ημέμπι, δα 4.6 86: 
ουὐἴοΒ “ῥοδοογέαϊ5,), Οαἰοπὲὶ οδεϊοτοτυτηάις ἱπίογργεῖθϑ ἐ6-- 
γοδίπέλιεεπε βειραι το ἀϊ 1556, βηποῖαι Θγοάασις δὰ Ἐρέρφταπι, 
Ογαθοα Τὰν, 1. Ρ. 119. δὲ οεΐδπι Νίοαπαγο ἴὰ Ὑλεγίᾳοὶσ 
τρίμιϑον ἡ Ογρνὲέδ τρέμειϑον ἀτθοτθην 111πὶ νοσᾶτζὶ οΡδαδσνϑῖ, 
Οοηξ. ταπιο Ζ δολογὲ απὲπι. αὰ Οταπι. 7 φἰϊεγὶ 5ρες, 1. Ῥ. 156.. 
80 βδοάαφωπι δὰ Τἠεορῆν. 110. 111. }». 220. ' 

᾿ ΤΕῬΡΕΤΡΟΝ, ἐονεῦνα νεὶ ἐογοῦνμπι, ἃ τερέω, ἐφσγοῦγο, 
Π0ΥΠΟ. ὩΣ. πιαζέεμϑ. ϑὅγπιτη. οἵ ΤΙ ΧΧ 1ὲ5. ΧΙ, 12. ἐν 
τερέτρῳ ἔστησεν αὐτό. Ν. 1,. ϑιείααβ: τέρετρον, τρύπανον. 

ΤΕ ΡΙΜΑ, ἐσγηπιέπεδ, πιεέᾳ ,ν, ]ηέδ. ϑ84ρ. ΧΙ], 27. τὸ 
'τέρμα τῆς καταδίκης ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐπηλϑὲν, τασταΐηᾳ8 ΘΟἩ ἀΘΙΏΩᾺ: 

᾿ ἰουΐθ Φαρες 1108 νϑηΐτ. διέάαδι τέρμα, τέλος», ορος ἢ καμ- 
πτιῆρ. Ηδεγοῖ. τέρμα, σημεῖον, τέλος ζωῆς, καμπτὴρ γ ἔσχατον. 

ΤΕ ΡΏΝΩΟΣ. Μιᾶο 8. τερέμενϑος. 
ΤΕΡΠΝΟΙΣ, αἀοίοοίαδιεϊία, ἐμοωμαῖμδ. ἘΏΝ, ἰάδτη. ϑ. 

ΧΧΧ, 2. ΟΧΧΧΙΣ, 1. τί τερπνὸν (80. μᾶλλον) αλλ᾽ ἢ κι τ΄. λὼ 
ᾳυϊὰ ἐεσιραδε8 ἀυδπι. ΚΕ 4. ϑόχέα Οανῖ. ἵ, 15. 

ΤΕΡΠΝΟΙ ΤΗΣ, ἀοἑδοέαέϊο. τον. Ῥ5, ΧΧΥῚ, 8. - Ὠ.5555 
Ῥίον, 6. Χ, αἰ - ὩΣ, γέϑ, οἱμὲ ἐποεέ δϑωανεαδ, εοἶϊο εετ. 

. Ἵπεογε, Ῥῃε. ΟΧΙ,, 4. Σὲ προ, αρἰεοέαείορησα. Ἴλεοά. Ῥϑ.. 
ΠΌΧΥΠΙΙ, τ48. 

΄ 

᾿ 

ἽὝΤΕῬΠΩ., ἀοίθοίο. Τέρπομαι, εοἴαοίον. ἜΣ, λέπηῃϊΐο. 
Τμεοά. 166. 1, τ. ἘΞδοίμαι ροβυΐξ ῥτὸ οδυβᾶ. -- 15: 1.3, 
ΑΙ οἵ ΗἸΡΆ. οαπέο, δαπέατε ζαοὶο. Ῥ6. Τ ΧΙΥ͂, 8. υδὶ "ἰυᾷ 
τέρψεις ἃ αυἱδυθάδαι ὀχρ]οδίων ααἰδοέᾳέϊοηδδα; 81, αἱ Κμέρα-" 

ἐμ 7μὲ., νοτῖθη ἄυτῃ ρυῖδηις ἀοίδοέαδίδ: Μιᾶο Πῃοτιέξαιμοοκδειι 
δὰ ἃ..1. ϑδιραηϊῆοαῖ δαΐδαι τέρπεον, αποᾶ ρῥτορεῖὶθ ποῖδῖ 4. 

ἐξοίαγα, λέέαταπι αο ἰαεέμηι γοαενα, Ὦ. 1. 6χ, δἀϊιαηῃρῖο, θ502- 

ἐαγ8 αἰέφιεπι σα ἑαμαῖφα 1)εὲ οαποπάῖαδ. ιὰθ φιᾳοααβ ἴῃ ἔτ δ: Ψ- 

τέρψις. Ζοξ. ΠῚ, το. - [9.35 ρὶυσ, ρανοτιδα. ἴ08. ΧΧΧΙΧ, 
38, τερπομέγων. ἘΛγπιοϊοξίδα τδίλοαραι Βαρπεχοαῖ -΄ υὐδοῖ 
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νον, Ἐζεἱ εἰ Η:ρΌ. “ασιμῖεο, αοσίον. Ῥε. ΧΧΧΤΙ͂Υ, το. ΤΙΧΥΝ, 
5. ΟΧΡΤΙΙ, νά. - ποῦ, ἰάδαι. Ῥεον. ΧΧΥ͂ΤΙ, 9. - πρ, τὸν 
Φρίοίο. ϑγπῆπι. Θευ. ᾿ἰ, 4. ἐτέρφϑη. δεηϑατι τϑοῖα Ἔαῥτεβοῖε, 
Οαρρεο νἱἄξτον »ὼ" μγο ἼΡΟ δεσερίεβε το "νυ. - Ἡσοξ, 

, «ἰεἰοοαείοτιδε. ϑγημηα, Ῥε. ΟΧΥ͂ΤΙΙ, ι45. γιάς εἰ 54}. Ἶ,, 15. 
ΧΙ, 5. εἰ 41:0 ὲ. 

ΤΈΡΨΙΣ, ἀείδοξαείο, ἴξ. ἔγπιπειδ, φιοὲ ΠΕ ΗΝ ἔῃ λο» 
πιργεῖι Τσὶ, 4αὶ ἴ1δ᾽ ἀϊοίτατ, 4υ:ὁ6 Ῥδις 6οὸ ἀεϊεοίδειγ, δὺ 
Ρ᾽Ϊ5 ἀεϊεοιδιίονεπι δθοσί. ϑδῖο Ἰερίτυτ ρτὸ "2, σαπέέο, δροὰ 
πο. τ Άερ. ὟὟἼΙ, 28. Κωίρ. αμαὶὲ ἀγπινώπν οὐ ογαξέοποπι, 
᾿Αἀάε ΕΝ ΠΙ, ̓ ιδ. γιὸ 4ποᾳῦο δ8δν, ΥἹΙ, 1:8. , Μίεο, 

3 

ΤΕΣΣΑ͂ΡΑ 'ἕΧΟΝΤΑ » ψμασγαρίπέα. Ἐκ ΡΊοτ. Ὅεπ, 
Ψ, 15. ΥἹ!, 4. δἰ δἰὲδὶ βδαορῖπβ. - ὕουΐοσ ρ]ατὶ ὐϑηλεν ἀρὰν 
Νιν. ΧΧΥῚ, 4γ. - "τσ. ἃ Ἄρρ. ΥΊ, 2. δὲ νἱάδπάαπει 
ἭΜοπεζαιιορπέπε. 

'ΤΕΣΣΑΡΗΧΟΝΊΤΑΕΠΤΑ͂, φμασγαρέπέα δορέέπι. νϑε, 
ἔν 9 Οόπι ΧΗΜΙΙ, 2δ. 5 Ἐπάν, Υ͂, τά, δες. “4ε-. 

᾿ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΊΤΦΟΚΤΌΏ" ᾿ “αάταρέηδα οοέο. ὅ Ἐπὰν. 
Ψ, 27: «εο. ΑἸεχ, 

ΤΕΣΣΑΡΑΚΧΟΝΊΤΊΜΠΕ ΝΤΕ, φυαάνγαρίπέα φεέπιο. 
ὙΠ ΌΤ ὩΡ3Μ.. Ιοτθαν 1.11, 80. 5 Ἐάν. Υ, 12. δεσ. Ἀ]ΟΣ. 

ῬΕΣΣ“ΡΑΧΚΟΣΤΟΙ͂Σ, φιαάναροοίπιιδ. Ἐν 5ὴε Ρ]ατ, 
Νυη.. ΧΧΧΊΠ, 58. Τος. ΧΙ͂Ψ, 10. - ᾿ουϑῖϑυ ῥίυσ. οοέοφέμέα. 
Δ σορΟ ὟῚΙ, τ. Τ᾽ Ἔρετυπὶ τ5, 40, Ριο 5, 80. 

ΤΈΣΣΑΡΕΣ, φυαέμογ. ϑ5γκ. Οεη. Π, το. ΧΙ, 16. οὲ 
ΑΙ1Ὁ1 «δερίυς. - Ὁξπ, φωΐπφμε. Νεδβδαι. ΥΗ, 80. - »ΒῚ9 
Ῥαετι. ῬγΒ. φιαάναεια. Ἐπεοῖ. ΧΙ, 49. 

ΤΕΣΣΑΡΕΣΑΚΑΓΖΕΚΑΗ, ΤΠ ΝΥ ΝΡδΣΝΣ: πον ἘΣ Ὁ 
ἡ ὭΡϑ. Νααι. ΧΥ͂Ι, 49. ι Ῥαῖ, ΧΧΥ͂, δ. 1 Ῥατ. ΠῚ, 2:1. 

ΤΈΣΣΑΡΕΣΚΑΊΙΔΕΚΑΤΟΣ, ἀδοῖπεμα 4ματέμδ. ΚΕΝ 
πλ.. Οεη. ΧΙΥ͂, 6. Εκοά. ΧΙΙ, 6. 1.8. ϑὲ Δ)1]. 

ὝΣΤΑΓΜΕΝΩΣ, ὁματηαἕσ: 1 δος. ΥἹ, 4ο. 
ΤΕ ΤΑ͂ΡΤΟΣ, φωαγέεε. ὙΞΎΝ, φωσέμον. ι Ἄορ. ΧΧΗ͂, 

4άι:. Ζαοδ. ΨΙΙ, .. - 2. Θεπη. 1, ι9. ΠΠ, τ᾿4, -- πεϑ" 2: 
δεΠ5555 ὁ88]4. Ἀδε. ΤΙ, 4ο. Π1, 26. ΝἾΙ, 7. - 53, φματεῶ ρατε. 
Ἑχοά. ΧΧΙΧ, 40. 1 ΡΝ ΙΧ, 8. - "5, 1άδαι. 2 Άερ. ΥἹ, 
425. - ὈΣΚΔᾺ ΡΙαν. φιαγέαπὲ. Ἐχοά. ΧΧ, 5. Νυπι ΧΙ, :8, 
Ὅσαι. Τ, 9. - τ» !, δορεέπιεδ. Τα, ΧΙΥ͂, 15. - υὐὐνον, ἐγ. 
ξέι8. Ἐκεςδ. Ψ, 2.11. 12. 

ΤΕΤΡΑΤΏΩΏΝΟΣ, σεασναησωΐμα, ἊΣ ΤΕ ΕΝΗ “52, 
ξορλεν., οδάγὲἐ δρδοΐδα, ομργδβδιδ. Αἴφε. εἰ 1,ΧΧ Οδῃ. Υ͂Ι, 14. 
ποίησον οὖν σεαυτῷ κιβωτὸν ἐκ ξύλων τετραγώνων, ἔδο εἰδὲ 
διόδαι ὁχ δερογῖθοδ φσεασγαπριμέδ. Ὠδ ἰδ ἰϊα 7ε. Κϊοοδέιδ ἀ6 
ΣΧΧ πε. οἂρ. 1",: Οπδϑηδηι 686 δέδογεϑ βῖπξ, ν᾽ ἀδδη)9. 
Τλεορἠγαδέμε 18. 11]. οδρ. 6. πιδρεῖοπθαι ἔδοῖξ αυδάτδοριυ180 

᾽δ. τετραγωνίως διθοτίδ, νοτΌπι,) 4πδ}15 2118 εἷς, δα δαάϊάλι. 
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Ἱπσπποίδηξον δἀβττηδηνα, αυδἀγδηρο]δ5 δυθόγοα Βἷο νοοδτὲ 
Ῥίπυηι, ἀρϊϑέδθω, οδάτυπι, ῥ᾽ πδείγτυπι, ρῥίοδθπι Θὲ δΘΡΣΠΌΠΊ. 
Ἠδτυῖ ργδδοῖριο Ρ]δπἴδτυπι τὴ δίϑυϑει δρῖδηι 6866 δ δτιοδβηὰὶβ 
ἐλλνθυ8, ὩΘΙ.Ο ἔεγο οϑὲ αὐἱ ἱρποχοῖ, ἴδπι νθσο, συ οϑοῖογδα- 
ΤΌ ΔΥΒΟΤΏτΩ ταυιὶ 1 8 ΘΠ] 1:8]} ἃ ἀπηοάθπι δῖα εἴ ογάϊῃα 6 ἴση. ἡ 
εἷ8 8018 ῥτοάδεδηϊ, 50]1 ργορεπιοάνπι ῥτιδϑάϊοϊδταπι δγροτυπι 
δι: δδ|υδιτῖοι 8686 θσϑοταηῖ, πὶ Πυδίθγηϊ δἰ π2}} Θχαρ] οδῆζατ, 
εἴ ρατὶθ8 ἃ ἴδττα ᾿ῃῖουνα }}}8), ἰηδίδυ ΠΌδῖΒΟΣ Ὀτδοδιοτιιν, 
ῬᾶΤ68 ΠΟαῸΘ σομῆσίδηϊ δηρο]ο8, νϑγδ 488 οτος 8 ἔοΓπΊδᾶπι 
150 δίδἴδηι δδρϑοῖι ἀδβδιρηθηῖ. 8418. αὐ ραῖο, πιδηϊβοβῖα 
860 ἐβὲ ταῖϊο, φυδπιοῦχδηι ἴδ᾽868 δύδβουθ τεκραγωνους γ6} 
φυαάγαπρμέαθ Οσταδοὶ Ἀρρϑι]ανεσθ βιχεοηδβ ἴθ Απεϊογὲξ. 
Ρ. 771. μυϊδῖ, ]υα ἱπτεγρτγοϊδιηιδαΐυπι πδῖυπι 6856 ὁχ Τατρι- 
πιϊϑε 5 νοὶ ΤΙ ἀϊοῖα,, 401} ργὸὺ 6δὸ Βαῦϑηξ ΟἹ ν6] γ125 
(οϑὐνίπα). οοῖβ Βυΐαβ νἱαιὶ ᾿Ὠδυρυθδ ὩΟΠ 8818 8886616η8 
Ἰδ|6]οχῖς φραῦγα ναὶ φιασγαέα ἐΐσπα, διουϊὶ ]1δὲ Ἰϑριτας 
ὩΣ Ρ Ρεὸ φμασγαπέο. ΝΗῚ ἐσ φμαάγαέα δπῖ ἀοίαπαο. 
ἐενίραέα εἐ μοέϊέα, ἴππι δἃ. ἀριϊοταπι οἱ ἀγοϊζοτεηι σοι ραρίηθπι,. 
ἴυπ; δὰ οἸ]οριδηιςΐδη;, δὲ δ οοπιηιοάξιδ 11} ΘΓ ΤΌΣ ὈΙτυτ 18. 
Οοπξ, πολ. ϑὲπιοηΐδ Ἡϊΐδέον. Ογὲὲ. Κξ. 1. 115. ἢ], ὁαρ. 6. Ρ. 8:1. 

᾿ δα, 80 4088 ἀθ Ἰαἴΐηδ' νοοθ φωασάγαέμδ Ζοιηΐμδ πχοπιαῖς δὰ ὦ 
Ολνιοεϊ Αδλαπα, δεν Ζιἑἑοναέω" ὦ. Κωηδὲ οὁ5 «Δἰοτίλμηις 
ῬΡ.95. Νύπι ἔοτῖα5886 Ἰοσοπάσηι 6δῖ τερατόγονω, αγδογος πιο}. 
ϑέγοδασ ππαρ μα μέθ (ὸ Βτειϊτυάϊηϊε. Οἱ, Σίσγηο Ορμδοιία 
«οαά, Τ. 1. ». τ΄θι 6ὲ..65.)}) Οὐδεῖδ᾽ Ἴ32 1ὼ 1. αύδᾶῦ. σαοέεξδοόνδ ' 
ποῖδι. δολοὶ, δὰ ὅδῃ. }, ο. βαραῖ ὠσήπτων ᾽) κεδρίνων. - ΕΘ ᾿ 
Ραν. ἔὄγλ, φμαασγαέμ8. τι Ἄερ. ΥΙΙ, 5. Ἐπ. ΧΙ, . - » 93 
Ρᾶτε, Ῥδὴ. άϑθιι. Ἐχοά. ΧΧΥΠΙ͂,.. ΧΧΥΙΠ, 16. Εδοοῖῦ. ΧΙ, 
21. - ΔΝ, 4μαγέμσ. χορ. ΧΙ, 20. 

ΤΕῈΤΡΑ ΔΡΑΧΙΙ͂ΟΝ, φωαασγέαγαοῆπια, δρ6οῖ65 πωπιπιὶ ΕΝ 
ναΐεπεὶθ ηιεαέμοῦ αἀγαοῆπιαδ. Ἐ2ΠὡΣ,) ἐπαμγὲδβ. ον. ΧΙ.ΤΙ, χ2. 
Οὐν ἴα γοσίογίπε, ἱποοῖ. “- 

ΤΕΤΡΑΚΙΣΜΎΡΙΟΙ], φιαίπον πιγγέασίος. ἡδὺς ἘΔ9ΞῚΝ, 
φιασγαρσέπεα πελέδα, 1οΒ. ἸΥ͂, ι5. ᾿ 

ΤΕΥΡΑΚΙΣΧΊ.7ΟΙ, φωαέμον πιξδἰὰ, Ἐαοθμ. ὨΣ ΣΝ. 
Τὰν, ΧΙ, 26, Εζεοι, ΧΙ], 16. - ΙΔ 6 4) δὲ Μύρια. 

ΤΕΊΤΡΑΚΟΙΣΙΟΙ,. γμαάνέπροπεδ, Δ ΑΝ ὁΒ δ], Ε,δάν, 
ΥΙ, 17. --- ΚῸ 53. Οθ. ΧΡ, ι5. ΧΧΠΙ, 15. 16. δὲ 1101. 
- ἸΏΝ, ἀμοσηεξ, Τορετονϊξ Ὦ, 400, Ρτο ἡ, 200. Αἀά6 1 5διὴ. 
ΧΥ͂ ἅ, οΌθΘ οὐ, ἐγαοσηδὲ. Νυῃ, ΧΧΥ͂Ι, 45. - ΝΟ ὧὐ, 
δοχοοηξΐ, 1 ὅδ. ΧΧΤΙῚ, ι5. | ͵ Ἂ 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΟΣΤΟΙ͂Σ, φωαύνίτρ δγιἐσείπια. ὈΪΝῸ ΨΔΎΝ. 
1ἘἈ6ρ. ΥΙ, .. ᾿ ' 

,͵ ΤΕΤΡΑΜΈΡΗΙΣ, φιαάνἐραγεξέμδ. ἃ Νίδοο. 111, 2:1. 
τετραμερὲς τὸ σερατευμα ἐποίησε. 

ι. ὙΔΤΡΑ ΜΗΝΟΝ, 80. διάστημα, ἱπέογναίίμπε. νοὶ ςρα- 
ἐΐειπι φωαέμον πιοπϑὲμπι, φιιαςγ ἐπισοίγθ. ἘΣ τὰ Ὁ ΣΝ» φιιαέμον" 

Ἃ 
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ηιοηδαα, Ἰυὰ. ΧΧ, 47. ἐκάϑεσαν ἐν τῇ πέτρᾳ ᾿Ῥεμμὼν τετράμη- 
νον, Ὁτο χατὰ τετράμηνον διάστημα ν΄ “ϑδβεδδηξ ἴῃ Ροῖγα ΟΥ̓ Ν 
τΔΟα ΡῈΡ ὁραέξμπι φμαΐέμο ῦ πιεηδέμπε. ΑἸλι ιϑὶ βδθξωι τέσσαρας 
μῆνας, Ῥτο κατὰ τέσσαρας μῆνας, Ῥ6ῖ φυδίπον πιθη86ε8. Ὑ1ά6 

ΘΕ Ἰυὰ ΧΙΧ, χ. δοπῇ, Ἰοῖι. ΙΝ, 35. οἱ δὰ ἢ. ). ζοξβωπι Ρ. 83ι. 
ϑϑ ἴον ἑξάμηνον, ἑπτάμηνον οἷ᾽ τρέμηνον ΟΧΧ ἐέαρε ἡ γίάε 
ἢδ8 γοοεβ8 8.], 

ΤΕΊΡΜἝ ΠΕΖΔΟΣ ει ΤΕΤΡα' ΠΟ4 ΟΣ, φεαανγμρεααϊὶε. 
᾿ Ἠΐπο ῥΒταδβὶβ λέϑοι τετραπέδοι οἷ τετράποδοι, ἐαρέάεε ψιαάγω» 

σαἰαΐεδ. ὩΞΠῸ, 5230 ἐαρἑαδ8 Ἔχοίδίοπέα, ἱ,͵ 6. ἐαχοΐδὲ, 2 Ῥατ. 
ΧΧΧΙΨ, αι..- ροὴ, ῥγορερηφοιέμπι, ἐμγγὲϑ ἐἔρηθα, 1 ογθαι. 
111, 4. ΜΝ ρῶν ΠΡΟΣ 

ἀνὰ 

Θ ΤΟΟδΏΒΙΟΣΘ ἐμ μέμει ἱττδρϑίε, ὀβῖηυθ ΤΑδοιοεξονεξε ἰδίετ- 
Ῥιείδῖο, υἱ ἐχ 2.5». Οτγίρ. ἀρρᾶτοῖ. 

ΤΡΤΡΑΠΛΜΑΣΙ ὁ Σ, φιαάνωρίξοξεον. ΓΟ ΒΝ, “42. 
ϑγπι. 2 ὅδ. ΧΙ, 5. 

781 ῬΠΛΩΣ Σ, φυαανμρέξοίξαγ. ὈΝΘΔᾺ, φμαγέα Ραγβ. 
Δ ΒΡ. ΥἹ, 52. 

ΤΕΤΡΑ͂ 'ΠΟΔῸΝ » 1. 4. δε4.6π8 τετράπους. ΠΌΠ2, δεδέξα, 
1,ον. ΧΛΤΙΙ, “3. δ6ο. Οοπιρί. Αἀάθ Εἰγπιοί. Ομαξασιιπι 20ὅ, 
12. Ῥλε δεϑθῃ, Οἴοδδ. τειραποδον ᾽ φιασγίρε9. 

ΤΕΤΡ “' ΠΟῪΣ εἰ ΤΕΤΡΑΤΟΥΝ, 580. ζῶον, ν6] ϑηρίον, 
απέμπαΐ νὰ] δεδέέξα ἡμαάγωρεδ. ΠΏΣ, δεοέία, Οδε. [, 24. 
Ἐχοά. ΙΧ, 9. 10. εἴ αἰϊδὲ.. - ΓΠ, Ψψέρθηιδ. Νυπ. ΧΧΧΥ, 5. 
ἴον. ΧΙ,, 18, - 1220, μοδδθδδῖο. Ὅση. ΧΧΧΤΙΨΥ͂, 25. Ῥτδοῖθεθα 
Ἰορίξων 1οῦ. ΧΙ.1 16. υδὲ ῥτο τεσράποσιν Φνονίο τορϑμθπάυπι 
σι οτος σεθρυπόσιν ἐπὶ κι τ΄ λι. φυοᾶ Βδρε. Ἐν βυ ο,, ̓ σοπεγίεον 
μπίδμδ, πιᾶρ 15 οοπνθϑηΐτγεῖ. - γίᾷς δδὶ θηρίον. 

ΤΕΤΡΑ͂ΣΣ, ηιαεογπαγέμδ πρεθιδῦδῳ “ιεαίογΤεῖο. ἜΝ 

4μαΐμον. Ηδρρ. Π, 1. 11. ΖδοΒ. 1, 7. ὙΠ, 1. τ ὙΠ, 4μαγν 
ἔμδ. “Ζἴφιι. ὅγπιπ, τἼλεοά. Ζδο. ΨΙΠ, 19. ἢ τετράς... 

ΤΑΤΡΑ ΣΤΊΧΟΣ, δἀϊθοῖῖνο, φιαξμο οταἰἐπέδιεδ αἰἐδροδὶς 
ἐμδ: 8 81 Δην 6. φιαάγἐραγεϊέιμ ογαἶο. ἘΠ ΣΕ, φιραῖμοῦ 
ογαἑποε. Ἑκοὰ. ΧΧΥΤΙΙ, 17. ΧΧΧΙΧ, 8. Ὁοπέ Ὅδρ. ΧΥΤΙ], 
ῶά. τειρασείχου λίϑου ς ἤμίρ. φιαίμον ογαδιΐδιεδ Ἰαρλάμπι 
«(ἰεχ. εἰ Οοπιρί. τετρασείχου λίϑων. ,. 

ΤΕ ΤΤΙΑἙΩ͂, οἱοραάα. ὈΝῸ, λέγεπαο. . ϑγηπ. 860. Υοῖδι . 

᾿ Ἡδεχαρῖ. 8γν. 7ογεπι, ὟΠῚ, γ. ὡοζΔδιό. 

ΤΕΥ͂ΧΟΣ, νας, ἷι. νοίμπιεπ, ΝΕ γ,50λ,, Ψολμπιθη 
πιαρπιεπι. δγπιπι. 168. ΠῚ, ἱ. «- ΠυΔΌ, ροὐιοπεθτα ζέδεν. 
ὅϑγπιπι. Ρε. ΧΧΧΙΧ, ὃ. ἐν τῷ τεύχεε τοῦ ὁρεσμοὺ σου, 'π ἐόγο 
ϑοεῖοῖι τι. Α“1δεγςἦ. τεῦχος » βιβείον. 1,65. ξέ.τεὐχὸς » ΤΟΠΗΘΡΣ 
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ΤΕΦΡΑ͂, οἰπὶδ, Τοῦ. ΥΊ, 1χ. 86ρ. Τ|, 5. Περγοῖ, 
τέφρα, σποδὸς. ϑωέάαθ: τέφρα, ἡ κονερ:: 

ΤΕΧΝ, ΖΟΙ͂Α], ανὶϊβοῖοςεσ ἐαδνίσον, ᾿ αγὲδ οσοηὲοξο, 
ὑῃρη ΗἾΡΆ. ἀαϑεὶσιέίο, 168, ΣΤΙΥ͂Τ, δ. τεχνάσασϑε. Ν.Ὶ,.. 

ΤΕ ΧΝΗ͂, ἀγα. ποῦτι, δαρίοπέδα. χα Ἄδα. ΝΠ, τά. -- "Ὅλην 
οἐἰϊωα. 1πο. χοᾶ, ΧΧΧΙΙ, 4. ἐν τέχνῃ, αγεὐβοίοθο, ϑὶ τεοῖς 
86 δαδεῖ ποῖα ἴδδοὸ Ὠθχαρ]διῖβ. ΒΘΏΒΌΠ) ΠΟΙ 118]6 Θαρτοβϑὶζ, 
δεὰ ϑελαγζεπδενρέο ἰιαάϊοθ βϑὰπε μδδο νεῦρα ϑοβο ῖαβιδο πιϊ- 
εἶπ βερτερδηα ἃ βεαυδοῖδυβ, αὐτὸ κὸ χρυσίον ἐχωνευσε, 
ατίξβοΐοδο σοπηανίέ ἀὐππι, ὩΘηὰ6 σοπίοχίοϊ Πα αρέονγισε 
ἰπξετοπάδ, - ΠΌΤ, ορμϑ. Ἐχκοά. ΧΧΧ, 256. 1)6 ορϑῖθ δτῖϊ8. "Ὁ- 
τ. Ἰορτον δραὰ .4166ἷορ, Ἐρέρν. 85. υϑῇ᾽ νιᾶ, 7αορδδέιεθ. -- ΠΛ 35), 
ἰάθη. Χ Ῥασ. ΧΧΨΠΙΪ, 21. 840, ΧΙΧ, ά. υΝὶ τέχνη οϑῖ να} αἵ. 
παμέοα,, γΕὶ ατὸ [ων ἐσαπαὲ πάναπι, 60}. ν. 2.ν 4υἷᾶ, αὶ Ὡανὶς 
ξδι, υἱΐτατ δἰΐθηο άθοτο, δὲς. ΧΧΧΎΠΙ, 45. ἐργασία τέχνηθ 
-Ὑτάδ 4101 λειτουργεκός. 

ΤΣ ΧΝΆΜ,, οὁρις ἀγέο οοηθοέωπε, ἀγεξβοέοδιεπε δοπιρ 
πιαῃέιητι 8. ἐπυσηέμπι. ἈΦΓ.γ αγέϊίοταπι. Τιονῖς. ΨΙΠ, 7. 860. 
ο06, χ50. δὶ νοτδᾶ τῳ τεχνήματι νΕ] δυῃῖϊ ρ] οββθπιδ, ναὶ δἰΐις ᾿ 

Η 

ἰεϊοιρτοιβ. Αἀάε Εἰγπιοί. ΜΠ. 400, 12. 
ΤΕΧΙΝ]) ΖΟΜΙ͂4Ι, 1. 4. τεχναζομαι, αἀγέξἠοίοδο αἰϊημία 

οἰαύογο οὲ ξαδτγίοον. 860. ΧΙ, χ1. τεχνισάμενος. 1.65, Ογνιϊξ 
5, Βγεπι. τεχνισάμενος (Νῖ5. υἱτῖοδο ξεχνη σάμενος), δὴ- 
μιουργήσας. ἊΝ , 

ΤΕΧΝΊΤΗΣ, ανἰΐξεα, πιαβο. γθ1ὲν 4. ἃ. ἥγπιμσ ἐπ αγέφ.. 
Ὅλοι, 11, 1. - 2 γ᾿ Π ραᾶτῖ. δαοέάσηδ. τ Ῥαν, ΧΧΊΙ, χ5. -- ΟἽ πν, 
ἴαὐεν. ὍὭθυαι. ΧΧΥΙ, 15. Ἰογθα. Χ, 9. ΧΧΙΥ͂, 1. «44. 
Ἦοε, 111, 6. ὍΝ : ' 

ΤΕΧΊΝΠ ΤΙΣ, ανεέξες, ξοοτά., ρεονίέα, ἐπροηΐοϑα. 880. 
ΥΙΙ, 21. ἡ γὰῤ πάντων τεχνῖτις » οὐκῃλοιι ἀγξέιπε ΥΘρΘΓ ἐδ, 50. 
δΑρΙ θη δ, ἃ : 

ΤΗΒΗ  Θ. 1ρβ8ὰ νοχ μοῦτ. Ὡ3Ὁ, Εδιη. 1Π|,..6. Ἐπὶ πο- 
μθἢ 126 1815 ἀδοΐα, τοϑρρηάθηῖῖδ ργὸ [Ὁ8ερ 8} τατὶοπθυ8 Νῖ8- 
οδἀοππι τηθῃ δῖ Αμάγπαεο, ϑεουπάμππι ἤἥοεγολέμπι εγζέξίο, 
4υἱ ὁῃπι 86αυίϊητ. Ὑιάς 2») εεοἰέπρ. Ῥγοδαῦ. Ρ. 2590. 

ΤΗΓΑΔΛΔ ΖΏ), 7 γίρο, ἐοῦγθο 856 οοημο ἐπ δαγέαριἐηθ. 
2 Μᾳοο. ΨΊΙ, 5.. ᾿ 

ΤΕΗΓΑΝΙΣΤΗΣ, δεανίαρίπαγίμδ, ἤγέροπδ ἐπ δαγέαρίηε. 
, Ή5ΠΣ ΠΟΘ ὮΝ, ΘΙ ρ6 αρμ5 δαγέαρέπεπι, Ἴπο. αὶ Ῥατ. ΓΧ, ὅ1. 
τῶν τηγανιστῶν. μέρ. εογμηι, φιαο ἐπ ϑαγίαρὶπο [γϊ σοθαπέμγο 
Ἐκ 4ο Ἰυσυ]οπῖεῦ ἀρρᾶτεῖ, τηγανιστῶν ροῖλυδ ἀεἀποσοπάμηι 
6856 ἃ τηγανιστὸς, ἐπ ϑαγέαγσίησ {γέκιδ 6. ὁοοἔμ8. | 

"ΤΗΉΓΑΝΙΣΤΟ'Σ. ιὰο 8. ν. τηγανιστής. Ῥβεϊοχοπὶ ΟἾο44.. . 
τηγανιστὸν, [ ἐσέκιπι. ἊΝ ; 
ΤΉ ΓΑ͂ΝΟΝ, δαγέαρο, ἃ τήκπω, Ζφιοξαοὲο. ἘΩ5ΌΞΤ,, δεπί, 

Ρίυσ, α Ῥδυ. 1Χ. 31. - Ὡ359, ἰάθη. 1.6ν. ΤΠ, 6. ΥἹ, 21. 59. 

δὲ αὐδΡὶ, - Ὀυο. 4 ϑδ, ΧΙ, 9. Οδοϊεσυπι γ9 5 τήγανον δ. 6 
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ἄυδίο Ἤ« Ἰΐπραΐς οτέθη!] δας ἴπ Ἰϊπρυδιὰ δτδθοδαι τγαπείε, 

Ασαθὶοο ἀϊοξταε ωὡφορ » 6ὲ ϑγχγιῖδοο αν 4μοὰ ἴπ 1,οχίοίς 

δαγίέαρο τόἀάϊτατ. Οοηξ, 'αδον δὰ Ζ͵αγπιαγιπι Τ. Ἷ, νΡ. 206. 
, 4 Νίδοο. Π|Ι, 12. τήγανα δυηῖ ραξοζίαο χμαφάκαπει αἀπιρίαε, 4μαθ 
αὐ ογμοξαπαᾶΐοθ παγέγγες οἷα, ρίοδ, τοοῖϊπὰ ἀο διεῤρλινγο γοεν- 
ἐαο ἐσπὲ αρρἐϊσαδαπέων, Οουῖ. 4πὲ|. Οαἰοτιὲ οι. ἐδ. ἀε 58, 
αγέγγν. ογμοίαξίδιεδ Ρ.312. 86ηιι. δὸ 575. - 146 4}1δ]1 λάγανον. 

ΤΗΚΤΟΣΣ, ἐἰιμοζασέμα, ἐϊφμαέμδ, ἰἴαπι: ᾳιεὶ ἐἰᾳμοβετὲ 
Ῥοΐσεὶ, ἐξᾳμαῦ δ. 86ρ. ΧΊΧ, 20. Οοηξ, ϑωίάαπι 'π᾿ ν. τηχτα, 

ΤΙ ΚΑ, ἤρᾳμεβαοίο, οοπϑωπιο, Τήκομαι, ἰἰχμοῇο, 
δίφμεδοογ ἰΐ, ΘΟΠΘΗΠΊΟΡ , αἰἑδεοῖνργ, ἐαδέθοο, σοπδέθν 0}, ἐξ 
Ῥανόδοθ, Ὧι, ῥἱωπιδιεπι, τπιδῖου, ζέδοίἑα, 5. ρεγρδηαϊομίμπι, 

πιύειενι. Ἴ πδοα, Απιοβ. ΨΙ1, 7. τηκόμενον. δ δγοηγπμιδ ἢ 89 
1 ἑαδεδοεηδ. ϑοπιεγιιθ Ἰορετ τυᾶνυϊε σμηγόμενον. Οὐοπξ, 

Ἡδεεγολέμπι 8. ν. χανάσσει. - ἸἸΞΙΕῚ, πιοόγογ. Ὠοοῦῖ, ΧΧΥΠΙ, 
65. τηκομένην ψυχὴν», απίπηααι Πηπαδέαοϊαμι, ἢ. 6, ἐἐπιξάωπι, 
Ῥανέάιεπι, - πΌΘη ΗΙΡΕ. Ῥρ, ΟΧΙΨΤΠΙΙ, γ. - ἘΌρΣ Ῥ]ατ, δέ 
Ῥμΐαο. ὅϑγπιπι. οἱ ΤΙ ΧΧ 168. ΤΧΙ͂Ρ, 2. δεουπᾶἄυη; Οαρρείδωπ 
ἅπ Ογίέ. δαον. Ὁ. δὃη8. Ἰερεταπξ [25 ὉΠ δὺϊ ροῖδυδ ξ3ν ὈΏ). - 
»ΈΩΣ ΗΠ ΒΡ. οἴογωπιρον. ΝΙΙΟὮ. 1, 4. τακήσονται. ϑεούμπάυπι 
Οαρροίζιη ἴῃ ποίϊξ. ογέέέ. δὰ ἢ, 1, Ἰερεταπε ϑυ5 1", αυᾶπι 
σόῦσοαι σου πχδιθηῖ ὈΌπὶ 95. - ὙὯἢ ΗἸΡΈ. ἃ ἼΩ32, δοἶνο, 
Ἡαῦ. ΠῚ, 5. - δ. ΡγΗ. αἀἰδήωο, ἐμηάο, ὁπ δὰ 1. Ομ]. 108. 
ΨΙ, 1“. τακεῖσα, ζέφμαδοθηδ. -- ἤθτι, ὀγωδεδοο. 1ε5. ΧΧΤΥ͂, ,ὅ. 
ϑίηδ ἄυδίο ἀοτίνατυπε ἃ Ἴ5 δὰξ Ἰεροτυπε ΠΟ ΒΙῚ,, 4086 ἔαϊξ 
Ονοεἑξ βοιυΐθιτῖδι -ὸ 5, δοπδωπιοῦ, Τοῦ. ΧΕ, 20. ὀφϑαλμοὶ δὲ 
ἀσεβῶν τακήσονται, ΟΟΌ]} ᾿πιρίοταπι ἐἑαδοθοεπί. ἴπ εδάσαι 
ποῖο.9 Ἰορίτον 1διάδηι ΧΥ͂Ι, 5. Ἡοπιον. 7. γ΄, 1526. κλαίουσα 
τέτηκα. « δὼ, σαρίο. ον. ΧΧΧΨΙΉ, 30.. πρίὶ ρτὸ ἔτηξεν 
Ῥτιοῖμδ, οδίωθ εξ βγείίέπρονωσ Ἰερὶ νοϊυπς ἔπηξεν, πεῸ 
ἴἀπιθὴ να} δὶσ ουπὶ Βερτααῖβ στδδοᾶ δαῖῖ8 οοπυθηΐμηῖ,. ὕτγενθ 
οοηλίοῖς, ἃ Πθγασῖδ ΟΟΌ]Ο Δρϑιγδηῖθ ν. 29. τίς ἕεεξεν ᾿ΐο τερε- 
τἰζαπι ἔα1856, ααοὰ ροεῖδα ἴπ ἔτζηξεν δ ἔπτηξεν (τἴ ἔπ Καί. 
651) ἀεϊοτέυπι νότϑπὶ ἱπίθγρτγαϊδιομεπὶ ἴοσο δὺο Ρδρυ γι, 
Οδοιοσαπι δυδρίοδῖην ἐκ Ἠεργδοὶβ, ῥγίβιῖτυ8 δογίρίαμπι ἔθ 1566 
πρόσωπον δὲ αβύσσου ἐσεὶ συνεχὲς, ουαϊυβ αυΐάεπι ]6οιἑοι!5 
νοδιρίυπν ασποάδάδπι δυροτεξβο νἱἀδίυς ἴπ οοα, ΑἸ]όκ. ν. 28. 
νσσεα συνοχας Ῥταοῖον Ηεργαθὰ ἰμϑδογίαπι Βαρθηῖθ. - 51, 
εοπδιπιία. οαῖ. ΧΧΧΗΠ ν 24. τηκόμενον λιμῷ, οοπ- 

“πές ζαπιδ, 0011. δτ. “«Χῶ» δ 676, σαλμσονθ. Ἡοογοῆ,. τηκῦ“ 

μένος» φϑειρόμενος, λεπτυνόμενος, δαπανώμενος. -- ὉΊΔ. 77μ0. 
1ε5. ΟΧΙ͂Ψ, .. - "ΠΙ203, οοπέαπιξὶ δὲϊδ. “4. 866. ἡπᾶτρ. οοᾶ. 
χἀΐ. Ἡοίήκ. χ ὅδ. ΧΥ͂, 9.τετηγμένον. θὰ ροτίίηοξ ροῖται δὰ 
δε΄υ. Ὀ52. - Δ2: 05, ΝίρΒ. δὲ Ἠ ΠΡ. ἃ 3). Εκχοά. ΧΥ͂,᾿ 

.. 15, ἐτάκησαν, ἐϊφμεζαοίξ, Ὦ. 6. δοπείστγοοίδ δώ, Μιὰ οἱ Ἐϑ. 
ὩΧΧΙΥ͂, 5, ΟΥ̓Ι, 26. - 053 ΝΊΡΒ. ἃ θῦῃ. [υἀ ΧΥ͂, χά. ἐτάν 

"» 



ων ! 
- τος ἀφειδεῦᾳ, Ἀἀπιοάθην ρομοϊφέμδ 80 ἔργο, σα λαμδίμβ.,, 

»ἦ’᾿ 

ΤΗΛΑΥΓΑΣΜΑ -α ΤΗΔΑΥΤΉΜΑ  ὅοι 
Π ἃ 

᾿ς φηδὰν οἱ δεφμοὶ αὐτοῦ ἀπὲ τῶν βραχιόνων, αἰϊδοοϊνεδαπέμν νἱπ- 
οὐα δἰ ἃ ὑσδομ! 8, Ρ8, ΧΧΙ, 15. ἐγενϑη ἡ καῤδία ἀου ὡσεὶ 
'χηρὸς τηκόμενος, ἴδοῖυτπι 688 ΟΟΥ πιδιιαιὶ ἰδ πατδηῃ σετὰ Ζέᾳιι8- 
7αεια. Μιὰς 8. ν. χηρύς.- Οἱ λρεποὶ 1.5. ΧΙΧ, 5. - ΡΒ} ΝΙΡΒ. 

Δ Ὁ. [ον ΧΧΥῚ, 50. ἐν τῇ γῆ τῶν ἐχϑρῶν αὐχῶν τακήσονται, 
ἴω ἴοττα ἰῃ᾽ πιΐσοτααι δαοταπι) οοδιπιρηέμγ, 1ε6. ΧΧΧΙ͂Ρ, ά. 
ταχήσονται πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, δοπϑιεπεδηξμγ" Οπνἢ 68 
Ἔχογοῖ 8 οοεΐοται). Οοηξ, ἃ Ρεῖν. ΠΠ|,.12, Εοοῦ, ΧΧΧΙΤΙ, 
10. ἐν αὐταῖς (6ς. ἀνομίαις) ἡμεῖς τηκόμεϑα, ἴπ 11}18 (ρ6οοδ18) 
πο08 σοηξαδεδοίπιια, ΖαΟ. ΧΙΝ, 12. «τακήσονται αἱ σᾶρχες 
αὐτῶν, οοπέαδοδοομὲ οαττθ8 δοτυμι, ΤΡ14. τη] γλώσσα αὐτῶν 
ταχήσεται ἐν τῷ στόματι» Ἰΐηρυᾶ δοτατῃ ἑαδαδοεέ π᾿ οἵ. -᾿ 
12), ιπάον. Ἐπθοι. ΧΧΤΥ͂, 11. τακῇ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἡ αἀκα- 
ϑαρσία αὐεῆς»ν δοϊναίεγ ἴῃ τηθᾶϊο οἷυβ ἱπιηθῃα τ168. οἷτι8. 
ΝΑ. 1, 6, ἃ ϑυμὸς αὐτοῦ τήκει ἀρχὰς, ἵτὰ εἷπι8 οοπϑιεηιΐ ῥτὶὴσ 
εἰραῖῃϑ8ι δὲ ουξ Ιερετυῦῖ ἴῃ ΗΙΡὮΪ, δὺς τῷ Καὶ ετἰδηιογυις 
ποίίοπειι ΗΠ] ΡΒ] οατη. ἘΟΥία886 συο406 ΠΞῺ2 ἴπ οοηὶ, Ῥί6] 
Ἰερέταξ,. οἂἱ ποϊΐοποαι Η ΡΒ1]. ϑυδίδοοσαηξ, ηυοά πυΐηΐπιδ᾽ 
ἰπβοιῖαπι ἀϊοῖ ροῖοδῖ, ὩἸδδγολ. τήκει, φϑείρει, δαπανᾷ, λεπτῦς 

γέ. -- ῬΡΏ", ανοϊο. Ἰότετι, Υ ἷ, 20. πονηρέων αὐτῶν οὐκ ἐταχήῆσαν, 
δοϑΐοτα δογθῃ Ὡθη βυηῖ Ἰαυδἔαοϊα: δὶ ῥχτὸ 539 ἐοτίδβ8θ. 
Ἰεροσθπηξ 502) ρόσ᾽ Ὁδρῇ; ἃ 23, αυοὰ ὧδ οοπεατγί. - πὸ, 
ἐπρέγψο πιθ. ΗΔ». Π|Ί, 6. ἐτάκησαν βουνοὶ αἰώνιοι. ὅχγι, ᾿ 

ἐϊιοασέωα οδέ, οἵ τα. σῶμα» ἐθμδιδ σεὲ, ἀεωχὶέ, -- Ρῆ, 

οοπδιωποτ. Ἐπ. ΧΧΊΨ, 10. ἀνακαύσω τὸ πῦρε ἅὅπωρ τακὴ τὰ 
«ρέρ. Ἀφορχιάδχῃ ἴρηθηι, ὑξ σοηϑώπιαηί» ᾿Άττι68. -- ὉΩΌ, ἐξαι65 
Ἰαοεῖο, Ῥα6. 1,11, 8. Ῥτδθίδγθα Ἰδρίτυς 1ον. ΧΙΣΓ, 6. δγάκηνες 
ἈΒὲ ΠἩΪΒΔῚ δὲ ἠπ ἰεχι Βορζαῖοο. Ἐπὶ δυξθια, υἕ. νιδειυτ, 
ιϑότηϊπα γοοῖθ ὈΜΌΜ, γεργούαδο, ἱπὶῖξο σοπιπμδιϊβ ἰπίσχργο- 
ἰδιἰο, πες Οἴοπιθηα “ες. δέγοπι. 110. 1. ὑπ. πο 1}1μ 4 ἑτάκηψ 
δρποβοίς, 88Ρ. ΥἹ, 25, φΐδόγος τέτηκως ,, ἰαντάΐα δμο οἰφοεσονΐο 
μα " ορηδωπιές. Νϑῃ, τὲ Βθη6 πιουε “βγοίδοληδίάογιδ, 
τδηϑέεχίυτ δῖο δρίβαῖοι, αιοὰ ρτορτεῖθ 4 μοιιίας ἱπν!ἀϊα 
οὔδβο, ἀϊολίαγ, δα νλίξααι ἱρβυῃ. δῖ. οραέέξωμᾳ: ρρέδάα, 
πιρτϑ) Ῥτὸ ραῤῥέβἜεπι τεάρπε. ϑῖταο, ΧΧΧΥΠΙΙ,, 27. χήξερ, 
ἐφιμοξαρζεέ, ϑδγα)ον ἐδ ἠ6 δμάονδ. Θνοοαῖό. τ Μδοο. ΤΥ, 5}, 
αὖξον θωᾷσορ ἰσχύος αὐτῷ, δὐάδείΐδπν αια]ελτὰ ἀἰπΐ8 δότοτα ἔώα 

μλάωρι. 5. Νῖᾳος, ὟΙ, ὃ. Ιομδ8 ἐπ αἷνο β8]δθῆδο ζηκύμᾷ- 

5 ᾿ ’ κι ν ἢ τς ἢ 
.ς ΧΙΗΜΑΥ ΤΑ͂ΣΖΙ, 1. 4. τηλαύγημα. ὈΩ5. μαρία αἶδας- 
Ἰκενίε, ΧΙ, ή.. 866. φαδταον οοὐά.  οέπ;. Τλϊϊαπ δ᾽ βαπξ 
δὲς γοςᾳ, Τιοπῖςα. Ναμι εἰ αὔγασμα ἀϊοῖϊαι. ΞΘ ̓ ς ᾿ς ΚΗ ΔΑΥ͂ ΓΗΜΑ͂,. οαπάον θὰ δρίσπον ἰομρὲ αἰἱερόγος 
ἀμὲ ἐπχΐζχιμα ἀρραγεηᾷ,. 11. ἔεργαδ ἐπιδέδεπε ἐπ φογρογὲς δρ6}- 
βζια, ἀρ ματεηδ. ΡΞ, Ῥαβμέα αἰϑα; [,ἐν. ΧΊΠΙ, χ4. βεο. οοὐ. 
ὁ χοῃ, Οἶρδ85. 'ὰ Οοἷαξ, τηλαυγημα, ἀρχῇ λέμρας. Ἐπ Ποὺ Ἰοῦο 
πηδιχ σοηϊεύίατα “αἰπιογίδ, ἃυα ἀρυὰ εεγολέωπι ἴῃ ν, 



ὅος, : ΤΗΛΑΊΤΗ Σ᾽ «Ὁ ΤΡΔῸῺ 

τηλαύγημα Ῥτο ἀρχὴ ἀαμπθς Ἰερευδαμ; οαπδοὲ ἀρχὴ λέπρας. 
δῖο οἴΐϑηι δμέααϑ εἴ 165. ὦν Μ͵5, θγεπι. τηλαυγημα, ἀρχὴ 
λέπρας ἐν τῇ τοῦ σώματῳς ἐπιᾳανείᾳ. 

ΤῊΛΜΑ ΤΙΣ ν᾿ ἐπιΐπειδ δρίεπάεπδ, ναΐαάσ ἐμοέάμε. Ἐπ 
τῆλε, ρῥγοομῖ, οἱ αὐγὴ, ὁρέεπαογ. ὍΤΙ, πεέίάμο, δρἑεπαἑαιμ. Τοῦ. 
ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 21. πᾶσι δὲ οὐχ ὅρατὸον τὸ φῶς, τηλαυγές ἐστιν ἐν 
τοῖς παλαιομασιν, ΟἸμ ΠΡ. δυΐεπι ὩΟῸΠ γ18101]6 Ἰυπθη, ναί 
ἐμοέαϊεπι ἐδὲ ἵπ δηιταυϊτατίθυδ. διίααδ: τηλαυγὲς “λίαν λαμ- 
σορὸν , πόῤῥωθεν φαῖνον. Ἡεεγοῖ. τηλαυγὲς 9 τηλεσκόπον, κα- 
ϑαρόν. 1,65, Οννεδέ 2418. Βγεπε. τηλαυγὲς, λαμπῤᾶν, διαύγέξ» 
- Ὠγη5. ραρμία αἶδα, 1μεν. ΧΠῚ, 2. 4. 19. - ἼΒ, πιρηάιδ, 
ῬΏΓιΙδ. Ῥ,. ΧΥΠΙ, 9. ἡ ἐντολὴ αὐ δίδὰ τηλαυγής». φωτίζουσα 
ὀφϑαλμοῦς, Ῥγαθοερίυη οαϊπηΐὶ Ζωοξαάμπε 568 οἷαι, 1}1- 
χαΐϊῃδῃδ ΟΟὈ]08, - Υἱάο 4118ὲ αὐγάζω-, 

ΤΗΛΜΑΥ̓ΓΗ͂ΣΙΣ, ορίδηάον επιΐπεε σρραγδηδ 8. Ῥγοοιε 
αὐἀνοηέοπδ, ἱ. ᾳ. τηλαύγημα. ΕΝ ὁρίεπαΐον. Ῥε. ΧΥΙΙ, ι4. 
ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αὲ νεφέλαι διῆλθον, Ρτδδ 
δρίοπἴογθ σοτατα 1110 πυῦεο ἀϊνἀουδηίυτ. ΠἸεεγοῖ. ᾿τηλαυγήν 
σέως, λαμπρότητος. 

“ΤΗΚΟΥ͂ ΤΟΙΣ, ἐαπέωμδ. ἃ Νίαοο. ΧΤΙ, ὅ.: τηλικοῦτο 
αινετέλεσαν τὸ δισσέβημα, ἐἑαπέτντει Ρετέεςεγυμε Ἐπείπα; Εἰγ- 
πιοί͵ ΗΜ. σμαϊΐαη. 548, 19. τηλικοῦτος καὶ τοσοῦτος διαφέρει» ὦ το 
ὃ τηλικοῦτος ἐπὶ πηλικθτητος, κτάασεξαι, τὸ δὲ τοσοῦτος ἐπὶ 
ποσύτηξος. 

ΤΗΜΕΛΕ' 42, ογΟ., Ομ πὶ ̓ ἔόνο. ἐν ΡΙΒ. δ δ αἴμοο." 
ϑγηιπι. 8. ΧΧΧ, 4. τημελήσεις, Β. 6. Ἰαχὶὰ ϑολοὶ, παντοδαπῆς 
μὲ προνοίας ἀξιώσεις, Ὀπιαϊπιοδὰ οΌτα τιθ ἀϊβηδβετίβ.. διε 

: τημελῆσαι, ἐπιμελήσασθϑαεν φροντίσαι. 
ΤΉΜΕΡΟΝ, δἀνετιδίυπι, διῖΐσα ῥῬτὸ ὁσήμερον, λραέέ, 

Δ, λοο αἴ. Αἰ. Ἐκοὰ. ΧΧΧΙΤ, 28.. Τϑυῖ. Ι, τοὐ ᾿Αὐὲο 
Ἐχοά, ἸΤ, 18. 6εο. Ορπιρί. εἰ ῬΑ ϊρηιδήν 1, 596. 

Ν ἘΤΉΝΙ ΚΑ, έμπο: 4 Νίαςς. 1,21. 
"Ι͵ΗΝΙΚΑΥ ΤΑ, ,φἄἅν. ἐωπε,, ἐεμης. ά αοο.. πὶ "Ἢ 

ἹΡλοΐέξωδε τηνιλαῦτα » τότε. Ἀάάς Φῥεγπιοῖ. ΠΗ͂. 26., 56. : 
 ὙΗ͂ΡΙ 'ῃ, ϑΗ͂ΨΟ, ΘοΏδΟΥΡΟ; σμδὶοαϊΐο, οὔὗδογνο ; ἀϑδογρΌ. 
505 ΗἸΡΏ. 8 ὍΔ, γδοϊμεῖο. “4. Τιεν. ΧΙΙ͂Τ, 56. τηρήσει. - 
ἘΡΩ ΗΙῤῃ. ἃ ἘΞ}, δέαγο ζαοΐο. ἃ θᾶπι. ΧΥ͂, 11. τοὺς λόγουβ 
μὸυ οὐκ ἑτήρησε, γστδὰ γπδᾶᾷ ὨΟῺ σδεογράνέξ, Ὦ. 6. που ἔεοίϊν, 
πες νοιδί5 πιδὶβ Ῥυδεςερίυτι εσαῖ. γιό Ῥογεεὶέ βάρ ον α 8. 

ΣΡ]. ς..6. Οοηξ, οἱ Τοῦ. ΥΙὯΙΠΊ, 51. ΧΙΡ, ,)53. ΧΥΤΙ, 6. 
δηι. ΨΙΠ, 1ν. ἔδωκε τὸν ἀμπελῶνα τοῖς τηροῦσεν ἀεᾶϊε ἔπειρα 

. ΒΒ δ)έδ οὐταπεϊδιλ, Ἔ,. 6. νἐπέξογεδτι». ὙΊά6 δὲ ν. τὰΐ δὲ οὐλιῇ. 
Το. ΧΥΤΙ, 11. Αἄὰθ 7πο. Ἰωεν. ΧΙ͂Χ; τῦ. Σ ὡἶσ, πιέπεον ἐτἐδ.- 
ὮΝ. Ῥίον. ΠῚ,.1. τὸ δὲ ῥήματά μου τηρδέτω οσἥ καρδέα᾽," τεῖθᾶ 
δαΐοαι πηδἃ οειδεοαϊέαι οοτἴάμππι, ἢ. 6; τσπέθ γοέϊπο. Ῥγον. 11], 
21. τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν, ομοίοαἶὲῥ 566. ογεἰέδν' ἐξπδ' διαῦθαι 
δομδι]αηλ πΙΘΏΩΙ. ΤΊΟΥ: ἢ 6. ἐράσθητε αὐτῆς καὶ τηῤήσι σὲ, 
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δ 110 οἵ ομδέουϊέοέ δ6ὰ οοπεογναδὶξ τα. Ῥτον. ΤΥ͂, Ὁ“. πάσῃ 
φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν, οτατῖ οὐδ ἀϊα πιμηΐ, Ὦ. ὁ. αἐὴρδη. 
ἐγ οὔδεννα , οοὐ ἴαυτη. Ῥτον. ΧΧΙΠ, 46. τηρείτωσαν, ὉΒῚ 6χο 
ῥτδβϑοσυπῖ Ἰδοϊξουιεπι τρατρὶ δ]θιώ ΠΣ ΧΩ ἃ ἼΧ2., ΖΦ ΘΡΟΝ 

΄ομδέοεϊϊαπε. -- ἼΒΣ, ταοοπαάο. Οαπῖ, ΨΊΣ, ιθ. πάντα΄ ἀκρόδρυα 
ψέα᾽ πρὸς παλαιὰ ἐτηρησὰ σοε, οὐἱϊυθνῖ8 ρόποτὶβ τοοθηῖδε 
ἔτασῖτι5 Ἐδὰ ουαὶ νόζοει 5 ἀϑδεγνωνὲ ἰδ. ΟΕ, Τοἢ. 11, 10. 
ΧΤῚΙ, 7. εἴ δ]ία Ἰοζδ. - ᾿ὩλῚ Ἕμ δά. δ δέγδρέξι οογιροηο, ΔῈ, 
ΧΙ, 11. 660. 6σοα. Ολέδ. ἐτήρησαν, 4υὰ νογβίσπθ ἐοπβιχηδῖυσ 
φογι δδηϊθηϊία, 4υὐ Ὁ5 ἢ. 1. ρου δα ρβίογανδ ᾿πτουρΥ ΘΑ ΉΤΌΡ, 
- ἢν, οοπέογο. Οθη. ΤΠ], 15. δὶ ταηθα...2., ρτὸ τηρήσει- εἴ 
τηρήσεις τειρήσεε εἴ τειρήσεις, πιογαἰεδὲδ., μαθδαξ, ᾳυοάὰ Οοξὲο 
δὰ τοχῖστι ὨΘΌΤ. ρσυορῖυδ δοσθάσσο νἱάδέισ. Νῖα]Θ σοπϊὶθϑοὶξ 
Ἡοεέέπρεγθ, ΤΧΧ Ἰερῖ886 "Ἴτυν , ἔαοῖὰ ΠΙτογαγαπι 5 δὲ ἡ ρεῖ- 
τηϊδίϊοηδ, 1ἰἴογδθ 6π1τ Βὼ6 ἥροτδ δ 8006. δἀπιοδυπι ἀ166- 
τος. Νέα χοἰ ἀ6 ἢ. 1. ἰπάϊσανὶξ 75. Κοσσέμδ δ Σ, ΧΧ Ζ7ηεξ.. 
Ρ. 82. 4 τρήσει ἐξ τρήσεις Ἰοροπάππηι οὐπδεῖ, δὲ ἀδυῖνδας αὮ 
ἱπυδίϊαϊο ἐρέω, ρεγ ογο, ΔῸ εἰπβατθ ἙπζΥο ιι8118858ΐτ|0 τρησώ 
τρῆσις οἴ τρῆμα 6686 ἀοσεῖ. Νριῃ τηρεῖν ἢ. 1. ποῖαι ἐπεί ὐοδὰ 
οὔδεγναγδ, ἑηοέαϊα9 φέγίδρο, αυοὰ θέμα οοπνδηῖςξ 'ΒόΡΣ, νυ, 

601}. ἀταῦ. ς ὁϊλ» ἐς αἴεο ἐπ᾿ αἰἰφμοηι ργοορίοογο 8. οσιος αἴε7}- 

ξεγθ, ηυόὰ 6εῖ Ἰηβἰ ἀἰδυτέάπι, Οομ ἢ, ̓δολιἐέθηδὲὲ Οοπιπιση. ἑη 

ἤοδωπι Ῥ..158. οἱ ,χάγ. Ἐπίδπι ς ὁὔω ὁαρίογαγε, ἑποίἑαγὶ 90. 

ἴατ. Ὑ]͵ιδ6 αυοφυο Οαρροϊ Ογὲξ, 8. ν». 806. δο Φονποπιάμη:. 
5060. 11, δ χεγῦίεε. γε. ἐὰν Δ ΧΧ ὁ Ῥλέίζοπθ Ρ. τ». βεῆα.. Σ᾿ 
ὈΦ, αμαϊο. Ῥτον. ΧΥῚ, 5. Ἐοτῖδβϑθ Ἰερεταηῖ Ἴῳ, τοῖῖδ 
δθβαμι Ἐχρτεεδεσαπῖ, - Ἴρου, Ἐδάτ, ἘΠ, 58, ἀγρυπνεῖτε καὶ 
τηρεῖτε, νἹρὶϊαῖο θὲ ὁμϑέοαϊέε. Ῥτον. ΨΗΠ, 5: ἵνα σε τηρήσῃ ἀπὸ 
γυναικὸς ἀλλοτρίας. τπ 6 οἰαοσέας ἃὉ Ὄχοτα ρογαρτῖπα. Ῥυσν, 
ΧΙΧ,, 16. ὃς φυλάσσει ἐντολὴν, τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, αυὶΐ 
ουβιοάϊε τήαπάδευηι, οωδὲοαἑέ ἀπὶηγαπι δπᾶπι. Ὑι᾽ἀ8 εἰ τον. 
ΝΙἪ, 584. οἱ εσπῇ, δίταο, ΧΧΊΧ, 1. ΟΟΒε]. ΙΧ, 4, τηρῶν ἄνὲ: 
μον. οὐ σπερεῖ, οὗδογναηϑ νϑαϊαπι ( 511π}}118 Βαῖο 68ὲ ἔστπναϊα 
βλέπεεν ἕν ταῖς νεφέλαις.) ποᾺ δειιϊηδοῖς, Οδης, ΠῚ,5. εὕροαάν 
μὲ οἱ τηροῦντες, ἵπνδηοὰπε τὸ ομοίθαϊίδγιζεα 8, ομδέοαεσ, 
ἴενετω. ΧΧ᾽, το. τηρήσατε. Τιδρετυπ Ἰλρ). - δ νοσο τηρής- 
σεις Ῥγον. ΧΧΧΙ,.)., οὐὐ ἩΣΒ1] τεβρουάοὶ ἐπ ἴόχεα Ποῦτ., νἱδὰ 
δὰ Ἡ. 1. 7]αερόγώπι. ϑαρ. Χ, 5. ἐτήρησεν αὐτὸν ἄμεμπτον Θεᾷ; 
καὶ ἐπὶ τέκνου σπλάγχνοις ἰσχυρὸν ἐφυλαξεν, σοπϑεγνανέξ ἵρεαπι 
ἱπρυ]ράϊο Ὅδο, ἐξ ἴπ Π]1ὶ νἱδοθυῖδι5 βοτίθιη ουδεοαίνῖτ, 
Οουξ. ε Τίαι, Τὶ, 22. ἴδο: ἴ., 27. ΧΑ Νίαοο. ΓΝ, 61. ἐπέταξεν ἐκεῖ 
δυναμὲν τηρεῖν αὐτὴν, οοἸΙοσανὶε δὲ δκοτόϊξζαπι, οἱ οὠμῤέοαϊὶγεξ, 
1 ἅτ, δὸ. ̓ ποπίσθηι 510, Ἵ Νῖδοο. Τ, δο. ἐπέταξεν ἐκεῖ φρουρὰν 
τηρεῖν αὐτὴν. οΟἸ]οοανὶξ 1116 Ῥταδείἀϊυτι, τὸ οἰσέοιἐνοέ ἰλλαίι 
Ἠεογοῖ, τηρεῖ, φυλάσσει) φρουρεῖ. 

[ 

Ὡς 



ἂ 

50ά ΤΗῬΗΣΙΣ -- τι 

ΣΧ ΟῺ π|816: φωξα ἐγἐδέ6, Ὦ. 6, μία πιαΐέ, δὰ Ὠδπο ΡΡΝλοις 
ὁ ναῖΐα. 

ν  " 

ἐδοίμδ δεὲὲ Ὠοταο τοϊδῖο δά ᾿θυπι. δίτ, ΧΙ, κ7. τί χοινωνήσει 
λύκος ἀμνῷ 2 ᾳμοπιοο Ἰαρυϑ δὲ δρῶιιβ οφῃβοοϊαρυρίας ἢ 00]}. 
Τιυσ, Ι, κι. ΧΙΧ, 49. ὡ Ν 
4 1, γῖὸ διὰ τί, Ἀγορέον φεϊαῖ, ον, φμανοὶ 5. (6). 
Ἰυὰά. ΧΥ͂ΤΙΙ, ὃ. τί ὑμεῖς κάϑησϑὲ; “μᾶγθ νοϑ βεδοιϊ ἢ Ὑιὰθ 
φἴ 15. ΧΙ, το. Τία τί ὅδε. Π, 19. ἀχρ! σανὶς ᾳφαοᾳοο Φλ ϊο 
110. 11. δόρ. αἰίεροτ. Τ. 1. Ρ. τ94. εἀ, δεῖξον. - τρὰ. “ἃ Ῥατ, 
ΧΧΥ,, 19. τὲ ἐζήτηφας Θεοὺς λαοῦ; 4μαγθ αυϑεδινιδιὶ ἀδοῷ 
ορυὶ 7 Οομπξ, διὰ εἰ) οὲ ᾿Ἡοωμροίέιρπι οἱ "δ οίζδωπι αὰ Νίατο. 

2. 1. . το τσ ς 
Τίι' εἰ ̓ΕΙΠ1) ΤΙ᾿, Ῥο ἐπὶ τὶ χωρίον, 4μο., πμογριεπι 

δὲ ΜΝ. Νόβεαι, Π, τ6. οὐκ ἔγνωσαν, τί ἐπορεύϑηνγ ποπ 
ϑοϊορδηξ, φμογϑδὸπι ἴτθῶν. ἡ ὩρσὉν, [ΙΘΥΘΙΩ, ὙΙΠ, χά. ἐπὶ εἰ 
ἡμεῖς καϑήμεϑα; εὖδ ποΒ βρᾷθπι Βαρ δου ἢ “ς 

11 ΓΑ͂Ρ, ΜΗ" μία επὲπι, πάπιϑ ἢ ῥταεῆχμαι, ἴον. 
ΥἹΙ, 5. Δ. ΧΥ͂Ὶ, 5. ΧΧΙ, ά, 

ΤΙ ἜΣΤΙ; φιία ργοάεεε Τοῦ. ΥΊ, 6, τί ἔστεν η͵ καρο 
᾿δία καὶ τὸ ἧπαρ; φμία ργοάεδέ ( 810 ΠῈ δἰπιρ!ἑοἶτος ροϑβάϊααι 
ὩδΌτρδίας 4ποᾳὺθ ἴον». ΝΧΙ, χ6. δὰ φίθπὶ Ἰοοιτι ροτγιϊποῖ 
ΕἸΠῈ ἩἩεεγολεϊ: τί ἱκανὸν; τέ ὄφελος 3 ἈΝῚ ρατίϊαι ἱκανὸς 1666 Π- 
Ὁ, Ρϑτέϊιη δγγᾶ886 ν᾽ ἀδηευς Ἰηϊριρσοῖεδ, ὄφελος Ρζο 6Χρ]!- 

οδιϊοιθ νοοΐβ ἑκανὸν ἈΔΡ6ηΐ»8.}) ἑαπάδαι οοτ᾿ εἰ ΒΕρὰς ρίβοῖ8 
Ῥμὶρσ. φωοά γοπιεαλεμπε λαδοδιπέ. Ἄεβροιᾶεῖ ἀθοᾳαθ τῷ "23 

. Ἐχοά. 1Π|, 4. εἰ σοι. ΧΏΥΙ; ἃ. δὲ Ζοδεράμ «4. 2. Τῖ, 7, ὅ. 
τοοῖίως εἰς ἐστὶν ἈΔΡεῖ. ' ᾿ ᾿ 

΄ 
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ἬΠΠ ἜΤΙ. πο. Ἰοτδϑηι 11, 855, Ἑοτίδοοθ ἱερεηἄαπι. 
φὶ τί ὅτι. ΄ ᾿ 

Τὴ “ΟἿ, φμαγδ. "5 κ. Ὅσπ. ΠῚ, 1. - ποῦ. 198. ἴ,, ῳ : 
1 1Π||5. - "πῷ. ὅϑὅγπηπ. ΤἸλσοά, Ἰοῦ. ΧΥ͂, 12. - ἔφη, 
ὅγηιπι, Το, 168. Υ, 4. ΤΟΙἸΧΧ Βδροπὲ διότι. Κμὲρσ, απ φιοί, 
γι46 εἐ δὲν. 1,1, 52. 680, οσᾷ. εχ. Ὁ ᾿ 
λ΄ ΟὟΤΝ; φωΐαὰ ἐρέειν} 9), φωαγεῦ “ἴσι, 98. Ὗ, 4: 

- γι46 φῃφαπηθ αἰδὶ ἀφαιρέω, βραγυ δῖ σκολιὸν. 
ΤΙΦῬΑ͂, οαρέξὲα ροδέαπιοη ἀραὶ Ῥέγδας,, ἑέαγα, ρέϊδιεσ' 

σοι παΐμδ. ΤᾺ ρᾶτῖ. ῬδὮ. ρεορτίδ: ἐοπισο οχέδηϑειπι, ἴδῃ: . ." 
ανα, Ἐσδοῖ. ΧΧΙΠ, 16. -- 355 σλαϊά. τἰδέαϊα νὰϊ σοαέοσα." 
πιεπέξων, "ΒΟ Σιάτπι δοο ἐέαγα. Ὥδη. ΠῚ, 21), Ὑ͵ι46 ἴῃ ν᾿ “-“-πν- 
“ερικνημίφ. ““ 35. Ὠδτῖ, ΕΗ. ἃ “Ἴ5, ἐπ οάρν'ὧϑ γποῦϑν δα ἐῤδγῃς᾽ β 
3, αἰίαη5. ὄγπιπι, ἃ ὅδτω. Υ], 15. ἐν τιάρᾳ: ἴτὰ Μιφέϊμο. ϑεᾷ 
γοῖῦὰ Βάδο δίδεοι ταβροπθδηῦ μοὶ πεῦτ, Υν 0535, 4186. “γώ, 
ἐν παντὸ κρώτει, Τωῤραξιδ᾽ ἐοέδα ρέρίδιιδ ττατπιβία τ, Τ)6 ὁοπ᾽ ' 
εἰσ νον σοσαϊοιΐδ σάσι ἴοκῖα μοῦτ. ἀϊι 50}} σ᾽ πθ΄ σο«᾿ 
δἰανὶ. Τὰ ἡλϑηῖδαηι πὶ αἰἰφυφῃάο νϑαΐοδαῖ, δπε πὴλ}52. 16υ- 
ξἰι58. τἰγλχο δπέθαι οδὲ συγσπας Ιαϊογάυπι πῆμ μ᾽ σεμαὶ ἴδ. ὁ 
ἴυστα, δυτ ργο Ἰυδίέα ἀϊα «σία ΐθεα, δάοοααθ δοάδπι πιδᾶο᾽ 
Ῥέοοδ56. ατὸ χΧΧ, αυὐλ αρθης ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις 
ϑοεὰ ὥυησ᾽ τοϊμὲ οοχζῶπι ἐδὲ., δαπ ἰἀπίυτπι ᾿ἰρατία8 γάχο: 
166. Ῥαξαν τ 5ς,, ΥὉ) ἢ..1. δἱρῃίβοατε ογπαέμη γτϑρέμπι, χαΐξ 
ϑεΐδαν ἰὰ Ν', Τὶ, δόξα ἀϊοίνατ,, υὧἱ Υν 533 εἷες: ἐπ οπιηὶ ογιαδ 
γεδίο. Ἐπ ᾿δδο 68ὲ ἰρδᾶ πεπίδιεῖα, ατι8ὲ νϑγδῖβ ἐν τεάνᾳ 908- 
εἴ, Ὠδὲ Ῥδτε ογμδῖας τορι ργ6 οῖο ρουΐτατ. Εΐδο δαῖοπι 
οοπἰφοϊατᾶ, 4080 τοἶιξ οδεϊἱοδίπια νἱθδίαν,,  οὐδοίταν,, Ὁ 
γοτεῖο ϑυπωτεσσλὲπθο ταδπόδ. πόο δεδιχατὶδ δὲ 6Χ Ἱπροηΐο ἤρα Ὁ 
οἷο Βοδοσί φωθ Ῥοβοῖ:. ᾿ζοεαχφῖν “Τιάρα," ἡ λεγομένη κυρβαδίαι , 
ταυτῇ δὲ οἱ Πέρσαι βασιλεῖς μόνοι ἐχρῶντο ὀρϑῇ.,.οἱ δὲ στρατηγὸδ 
ὑποκεκλομένη. διέόαε: ἤἥγαάφα, κόσμος ἐπικεφαλοιος, ἣν οἱ βα- 
σιλεῖς μόνοε ὄρϑᾷιι ἐφορουκ παρὰ“ Πέρσαερ, σἱ δὲ. στρατηγοὶ κέκλοο 
μένην. Ῥυέδμως 110. ΥῊ.. α.. κ5.. βεβια. 68) Περσῶν μὲν δία, 
χαγδυς, ακαξυρὶς κοὶ τίάρα, ἣν καὶ. κυυβασίαν. καὶ κίδαριν 
καὶ πῖλον καλοῦσιν. ῬΙ δὰ ἀθ ἐξαγὲς νιὰς ἀῤυά ἤν ἐδϑογέμπι ἀθ 
έδη, Ῥῴρϑαν. ὯϊΡ.. 1. ἢ 48. ρ..6ε: φαχυ, Ζ ἰδ, ΤΙ - 6. .84. ρ. 689. 
δῆηα, ϑοέσγέμπε ὧδ μέσο ἢ. ιθω. δ6ᾳυ. εἰ 185. 664α. “2 «οἰ: 
ἐωπι ὧἀο. Οϑτόϑη. 115. Χ. ος 1..: δἰρίαπάμπι 29 έ86..ὄ θο. Ῥ. Τῖ. ». 
2δ2, οἵ 4φπδεὶ ὁχ Ὡμαιπιΐϑ οὔϑοῖναὶ Ζς,. δ ραχλαπιώμο οἷδ τεδὶε θὲ 
Ῥγαδεὶ, γεραέδηι. [λῖ66. οΝ΄. μὲ 4,8. 459. ϑῖουιϊ δυΐε ΟὐΣ 
θη. 1. ο. ομ]4, τι, πυρὰ ομπὶ νοςδ᾽ "53 Ηευταδὶθ ϑῖ. 
ορδεϊ!, ἀοοςαιο Βοςολασέο 1.1. Ολαη, οἐάτρεγδι., Βείταυν ' 
δ ὅπῖ56 ογοέωπι ραξίξ. ἀδιοίδηῖο οορηβέϊόποι Βαῦφὲ,,. Ῥ85 
τιάρων ἰητοτρτοίδηϊωσ, 1{8:οδρετὲθ Βοοσα γα δηιδηῖαδι ο 5ἴ8 δ 
δλλλ; εἰ χιλ]ο ἔμί6ϑ6, ἰπουΐξ: (σἐορὰ αηφϑὶ ἑη, τίν. ν. 487. δὶ αα . 
ἀὐδίααι σΆ}1} τοορ ολοοφ: κρθηαέων" ὀρϑηὴν. τἰπεπαἵμ οἀρὶἐθ β6 
75 ἀλοῖς, πάθ οξ:Ὡροϊβίδους ἐέαγαθ ε888.8 ΞΡ νοτίβἰπ)φ.: 

οἱ, Κ᾽, Ἧς τ 
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Οοπῖοεν ἀο 11115 ϑραπδοπιέμπι 1. ο. Ἀρξοδοπέωπι οἷα γεῤη. Ῥετο.: 
1.10. 1. ν. 62. . .. β ι 

“71 ΓΡΙΣ, Τ ρτέδ, ποπιδὴὺ απζπιαϊίο οὐ δ ιώνὲΐ. Ἰαάίδ, 
1,6. δίταο. ΧΧΙ͂Σ, 26. ὡς εἰγρις. Ζοπαγαδ 7,65. ο0]. 1750. 
τίγρης» ποταμὸς, καὶ κλίνεκαιρ τίγρητος. τίγρες δὲ, τὸ ζῶον, ζ, 
καὶ κλίνεται τίγρειδοςς Ἰάξῃι 450559 ϑιιάσα ἰταὰϊτι Οὐοηξος 
ἀαοφῃο πε. ὰ Σδογολιέωπι. 6. ἢ. γ΄. ᾿ 

ΤΙΘΗΠΗ͂Ι εἰ ΤΠ] ΘΕΖ41, ροπο, ἑἐπιροπο, ζαοῖο, εἰα- 
ἐμὸ.) οοἰΐϊοοο, τόροπο, αὐδροπο, ἀρροπο. Ὡῦϊξ, ΟΟΉΡΤΕΡΟ. 
6εη. ΧΙ], 17. ἔϑετο αὐτοὺς ἐν φυλακῇ ἡμέρας τρεῖς, 'πεδέέε- 
δαξ 1)1οραὲ ἴὰμ οὐδιοάΐξδπι δοὺξ ἐμδδὶξ. δο8 ἐπ σαγοέῦο δογνατὶ δὰ 
ἀϊεβ ἴτεϑ. Οομπέ. 4686 ἱπ᾿ Β. γ. ροδὲ βεῦε. 103 ποῖδῖα ϑαδῖ ὃχ 
Οοα. ΧΙ,, 8. Αἀάο Νυει. ΧΧΥΗ͂, κΧ5. - πεῦϑπε 6414. ῥα. 
“ωπαάαπιοπέα, Ἐπάν, ΥἹ, 5. - "τονε, σεξπαφιο. ἫοΞ. ΧΙ, 1. 
ἔϑετο, ὈΝδ1 ῥΡτο μη) Ἰορογαημξ ΓὩΌΛῚ, ἃ ᾿Ὡϑσ. -- 62, αἷς 
μοο. Ἑπχοὰ, ΧΧΧΙ͂Υ, “6. ϑήσεις 660. Καξ. δὶ. αἷλὲ 18 τὶ 
εἰσοίσεις ὨΔνοιξ. - »5λη ΗἸΡΒ. ἃ γ»λ5, ρεγέίμργοτσ Καοΐο. Ἐπεο. 
ΧΙ, τῴ. - 5} ΗἸΡΕ. ἃ ϑυῦν, σϑίσγο αείο. ι Άορ. ἢ, 4. 
ἔϑετὸ με ἐπὶ τὸν θρόνον. Δαβὶδ, σοξἑοσανίε πιὸ βυρες τισοῦυμι 
Ἰαγιϊδ, - γ55 Ηΐρῃ. α η.9, βαγο,."Ἰοῦν. ΧΙ, 1ιὅ...«εἐ γὰρ σὺ 
καϑαρὼν ἔϑου τὴν καρδίαν σου, 5ἷ δηΐπ) ἔπ ριταπι 7εοῦδέλ οοΥ 
ἔποι. ἴον. ΧΧΙ͂Χ, γ. - ὯΝ ΗΣΡΒ, ἃ “β"Ό, σπμέο. Ηρ, ΤΥ͂, 7. 
τὴν δύξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν θήσομεν. ϑθῆει δοάθαι. -- ΠΠ2Π 
ἩἨΐρ}. ὥομοο. ι Ἄρθρ. Χ, “6. 2 Βερ. ΧΎΠΙ,.1. “14κπι|ία εἰ τ΄» 
αι [πέΐ.- τι θῶ. ΧΧΙΠ, ά., - πνὸπ. ΠΡ. ἃ π33, φιρδβοῦῖδ 
{ποῖο. Ἐποοι. ΧΧΧΥ͂ΙΤΙ, .. ΧΙ, ἃ. ΧΙ ΙΝ, 50. -- η5] Ηἰρὶν 
ΔΓ, δέαίμο, οοπϑδέϊέμο,. Ἦ πηι. ΧΥ͂ΤΕ, 4. θήσεις αὐτὰρ ἐν τῇ 
ακηνῇ τοῦ μαρτυρέου, τόροπδι 1:66 ἴπι τὰρετηδου]ο τϑδεξηνομὶ!. 
Ὅροι. ΧΧΥῚΙ, 4. ϑήσει αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου . 9:65 
ἐμσέ ᾿ἸἸ]απὶ σοτᾶπι αἰϊατῖ. ἃ ορ. ΧΠΙ, 50. ἔϑηκε τὸ φῶμα αὖ" 
τοῦ ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ, ρμοπεδαέ ορερτιδ εἶπε ἔτι φαροϊολειιηι 
ὅροῖοδ. Εἰ δ}1δι δδερίυϑ. - ἡ τὴ Ἑ:ρᾶι ατοοπάζεγα ξαοίο. Ἐςποοῖι 
ΧΙΝ, 5.4. - ὕνγη Ηΐρἢ, α 85, σαάοιο᾽ Γαεῖο. Ἐ τ. ΤΧ, 4. 
“τῷ οὴ ΗΙΐΡΒ. ργαφβοῖο. Ἴ68.. Χ, 8: χη ΒΠΡΒ. 8 ἅζν 
Φοποίίέμο. Ἰυᾷ, ΥἹ, ὅν. δ8ο, Καί. ον. ΧΥ͂ΙΙ, 6. ἔϑου δέ μὲ 
(εἶς) θρύλλημα ἐν ἔθνεσι, οοποέϊδερίδεξ το ξαδυλααι ἴῃ ροπῖϊς 
Ρι8. - ρχὴ Βέρῆ, ἃ χη, εἐἤαρκᾶο. "ἡ ν. 2ὅ. - ἜΣ 

- ΠΙΡΒ, δ βαρ, δέαμὸ. Οϑιη. ΧΎΊΙ,..0. 560. Οὐπηρὶ." 5. 86. [πὲς 
- νη" ΗΙρΒ. δ Ὅν, ἐχαϊίο, “1εε..ΧΊΡΝ, 18. - τῦῦλι, Ηΐρ. 
84 Ὥρω, ἀδεοῖο. Ἐπεοῖ, ΧΙ͂Υ͂, ὅ.͵ ϑήσομαι αὐτὸν εἰς σημεῖον» 
Ῥοπαπι 1ἸἸτπὶ ἴῃ δέπια. ΕΟτῖο ἰσ Ἰορογαηῖϊ ἐπ στ, 4189 Ἰοο110 
4υοαῦθ ρτβοἔοθγεη δ νἱδίωτ.. - ἦη ΗἸΡΕ. ἃ Ἴ22, δσένο, Ὦ. 1]. 
Ὡρν να. 88α!,. ΧΧΉ,.55. - πν" ἑπδοιέρο. ἴοδ. ΧΙΧ, 25. 
ϑῖο δὲ ποϑ δϑέζοε ρῖοὸ ἱπϑοιῖρενο ρουϊναδ.. - ὨΏΠ, 7 απζο. 
Βε. ΧΥ͂ΤΙ, 57. ἔθου (εἰς) τόξον γαλκοῦν τοὺς βραχίονες μουν 
“ἰἰδροδιέδέξ δὰ τουτὶ δοεϑῦπι Ὀγασδὲα τὴϑα. Ὦυρροταπε ΠΠ51. - 
9, 4620, οαὐδάο. Ὅφι. ΧΧΙ, 52. Ὡδὲ σαπὶ διατίθημε Ῥέτιδυ» 
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ἰτας ἐπ οοἂᾶ; Ἐποὰ, ΧΧΧΊΨ, τὸ. είϑημί σοι διαθήκην, ραπρο 
ἰδοῦι ἔοδάπε.. Υῖ᾽ά6 εἴ Εχοά, ΧΙ], 16. 27. ἴον. ΧΥΧΙ͂, 1. 
ΧΙ; 45. ϑήσεται μετὰ σον διαθήκην. ϑ᾽πι) 16 τ Φολγόϊμα μ5..ΨΨ 
1. 5.11’. τίϑεται πρὸς τοὺς Καρχηδονίους συνθήκας. -- ΜΚΌ, ἐπο 
νεηΐο. ἴον, ΧΧΧΙ, 26. υβρὶ ]οοο ἐθέμην χεῖρα μου λορεῖὸ ἢια]- 
Ἰεῶι ἐθέμην χαρὰν μουν δξ ἐπιροηδνδ πιάπες ἰδ δαὶ δ᾽ ρητεπε 
ἀοπιξηξξ Δ ροδισδδίοηΐδ ἶι. 1. δροοϊδῖασ. - Μω3, λεγο. Ἰὐκοᾶ, 
ΧΧΥΗ͂Ι, 26. Εσθοβ. ΧΥ͂ΠΙ, 15. .κδ. - π3, ὀχέρο. ΝΘΒδπι, 
Ψ, 10. ἐθήκαμεν ἑαυτοῖς ἀργυρίον καὶ «σῖτον, ἐπιροθιέπιμδ. Ἡ6» 
815 ἔρ5186 ρδομηΐδιῃ εἴ ἔγυμπιδπζαῶι. 568} δοάθδηι. -- ἸΏ2. Οεὴ. 

ΧΥΠΙ͂, ἃ. πατέρα (ρτο ἐξς πατέρα) πολλῶν ἐθνῶν τέϑεικα σ 
Ρδίκϑι; τ δγιμῃ ρθηξῥμι οοπϑείξεξ 6. 146 εἰ ΡΠ ΧΧΧΦΕ ΠῚ, 
27, Ἰόγεωμ 1, 5. οἵ οομπῇ. Ηθϑῦτ. 1, 2. οἵ δὰ Β. 1. δέθπεγιεπι Ρ-. 
552. ὅθι. ΧΙ;, 53. ἔϑετο αὐτοὺς ἐν φυλακῇ, πιξέέοδαι 1108 1ὰ 
ουδεούλετα. Ψίάο οἱ σϑῃ. ΧΙ].], το. ΧΙἧ.}]1. 30... Ρξ. ΧΙ ΠῚ, τᾶ. 
ἔθου ἡμᾶς (εἰς ) ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, ρμοϑιέδέξ γ6} ζεοῖς ἐξ 
ὯΟ5 ἵπ φρρτορτίθτ ρϑπεδυ8. Οομξ, ν. 16. δὲ εἰς δἀάϊτης. 
Ῥ.. ΤΙ ΧΥΙΠ, 14. ἐθέμην (εἰς) τὸ ἔνδυμα μου σάκκον, Ροβαΐ γ6ὶ 
αὐἀέδερξ 1ὰ ἰπάτιπηθοϊιτι τβθμπὶ δδσοῦαι. Εσεοι. ΧΧΧΥ͂, 9. 
ἐρημόαν (ΡΤο εἰς ἐ.) αἰωνέον ϑησομαί σὲ, ἀδδοτίαπι δεζδγη τι 
ἡ αοίαπε τε. Οομξ. Ιοσεπι. ΙΧ, γ.. ΧΧΥ͂, ιτ8. ὈΌ1. εἰς δά ἀϊζατ, 
“ΡΏΣ, ἀνρζίο. ἴοδ. ΤΥ, ιἃ, - ἴδβῷ. 2.Ἀ6ρ, ΧΧΙ͂Ν, 1’. 866. 
“Ἅ4ε5. - τῳ}, ζαοἷο. Ἰοὺ. Χ, 12. ζωὴν δὲ καὶ ὅλεος ἔϑου παρ᾽ 
ἐμοὶ, πίλδῃῃ οἵ ηὐϊδουϊοοτάϊαπι αἱ μὶ στἠἑδιζεεὶ, Νὰ τεϑένας 
παρὰ εενὶ 681 εαλιδέόγε, Ργεαθόεγα αἰξοιεὶ αἰξφμία, ϑγπιπι. παρέσχες 
κοι. Κμί. ἐγιδιξοέλ πιϊλῇᾷ, ἴ08. ΧΊΨΡ, 5, Ῥτρν. ΧΧΙ], υ8. ὅρια, 
ἃ ἔϑεντεο οἱ. πατέρες σουγ ἰοτηιΐποβ, 4} 08 ροδιεθν 7" ΠηΆΪΟΤα 8 
τυδ, - εὟΡ5, ορέγοῦ, ζᾳοῖο.. Τοῦ. ΨΙ, 14. εοῦνεῦυ, αὦ 
ορεσ απ εἶμ 604. 8. αὐ ορέγα ΟΡ ΜΠ : ΟὈῚ. ἴῃ Μηοχαρίἐς Ἰερι ταν: 

ἕτερα ἀνείγραφα. ὨΔΡΘος θεὶς ἔργα αὐτοῦ, ρφῆσηα ΟΡδτα οἶπβ. 
ψιάδεων Ἰερομάτ εἰς ἔργα ἀυτοῦ (ἢν. 6. πὲ. ορεγὰ 226εὲ με»7}- 
εἰαπε) 5..αὐτών: ϑε8 ροϊοδῖ φυοάφυθ ἐΠ]ὰἀ ϑεὶς ρτδεῆχο Ὁ 
τεδροη ἀέξοι; ομ, ρδ8Γ8}}6118ῃ γι ηὶ Ἰϑιη τογῦμι ἴῃ Ἰοχίυ ἢ6- ἢ 
Βεδῖοο. -ὶ Ὥ. δϑαῦ. δ. 1 88π, ΧΧΙΠ, 15. ϑέσϑαι αὐτὸν ἐπὶ 
-δμὲ,, ἂὶ Ὁοη. 581 ἐμ ρενδὲ Δάνθυδυδ' τὴ.. - ΠἽ ομ]ά. ργος- 
ἑδοίο. Ἐγαο, ΥΙΪ, 0. - δώ, .ἥγαπσο, ἰοὉ. ΧΧΧΨΥΠΠ, ’ο. ἐθέ- 

μην, δὲ αὐτῇ ὅρια. Ῥδοῖο ᾳιοδὰ δεηβϑαπι. γιά6 δὰ ἢ. 1. ϑολιωῖ- 
ἕοποέτσε. ἐπ ΓΟΡρ. πιὲπ.. Ρ. δ00. -- πη ΡΙΒΟΙ, αἰΐδροηο. 2 ὅτ. 
ΧΧΙ͂Ι, 34. τιϑεὶς τοὺς πόδας μου ὠδεὶ ἐλάφων, ἔδοϊετδ. ρε465 
τηθ08. Δ 4 δα) οοενοζα. Ὑιά6 οἱ Ρβ. ὙΧΧΧΥΤΠΙΙ, τὺ. - 
ὕω: γι, Καὶ οἱ Ηἰρδ. σε. 1Ρ, τά: ἔϑετο κυριος͵ ὁ Θεὸς 
σημεῖον τῷ Καῖν, 7αοέεδηε Τ)οπιῖπδ ΤΠ δὺ8 δῖ ρθη) Οδῖυο. 
Ἠδεεγοῖ. ἔϑεεο, ἐποίησε. Θεὰ. ΧΧΧΗ, τ». ϑήσω τὸ σπέρμα 
σου εἷς τὴν ἄμμον τῆς ϑαλασσῃς, ζαοέαπι δοπιεῃ ἴα τᾶ πα υάπὶ 
διδιϑεη. τι τ18. Ζθογοΐ. θήσω, ποιήσω. ίᾶἂδ «Ε οΡ Ὑ]], ι9. 
Ῥ.. ΧΥΤΙΙ, δ.. ἘἙοάδιν 596π88 νογεθυαι Βοσ, ἀρ ρῥτόξαμοϑβ ρᾶ8- 
δἰ ἰορέτυξ, γ:λάς  ούξωπι δὰ 1 ἀοτ.- ΙΧ, εν ά553. Ἐχοά. 

᾿ 2 

ὃ 



δοῦ ᾿ς ΤΊΘΗΝΕ Ὡ 

ΧΥ͂, 25. ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεις γ ροϑειδξ 5. ϑαποίνέ!. 
4}}19 δἰαϊιιῖα δὲ ἱτιάϊοία. 41], Τιᾶ, ΧΧ,, 56, ἐπὶ τὸ ἔνεδρον, ὃ 

᾿ἔϑηκαν πρὸς τὴν Γαβαὰ, ἱπεὶᾶλῖβθ., 4.168 οοὐδοσανοναπὲ αὰ 64- 
ῬΔδ: :ὩὉὲῖ ἴῃ Οσᾶ, “226:. ἸορίταΣ ἔταξαν. 1-δπ. ΣΙ, 11. ἀΐε.. 
Ῥοπο, βθῃϑὺ τὶ] τατὶ, ΤῸ». ΧΧΧΙ͂Υ͂, 45, ὅτι οὐκ ἐπὶ ἄνδρα 8ή- 
σεὺ ἔτι, 80. τὴν καρδίαν. δ15 ἀυσαπὸ 84 ὈσΣ σΡΡ]ϑη ἀαπι δεὶς 
δὺ, υἱὦδῶ Ρ»ίθμο τ. 14. Ἰερίτατ, -- ποτ ομδὰ. ραγε. Ῥαΐ. Τλλπ. 

, ὅ. δὲ ἐμοῦ ἐτέϑη δόγμα, δ τπ ᾿ασέμπι 6εὲ ἀδοτεῖμαι. 
ΨΙ146 οἱ Ὅδη. ΥἹ, 26. -- σῦς θπ, αὶ ἐς ἨΓρΒ. 4 88. ΧΠΤ, 
“0. μὴ ϑῆς εἰς σὴν καρδίαν, τὸ Ῥοπδθ ἴῃ ΟΟΥ ἴαδπι., Ὦ, ὁ, Ὧ6 
ΘΏΪΩΟ ργδοδηπι88. 3 θα, ΧΥ͂Χ, 48. ἔϑηκας τὸν δοῦλον δου ἐν 
τοῖς ἐσϑίουσι τὴν τραπεζὰν σου, Ῥοϑεῖδεξ δογσυαῖπ τὐστι τοῖον 
1100, πὶ σοπιεδυπὶ ἃ τπισπβατα ἔα δπι. - ἡπζ,, ὠγοίἐο πὶ ἐπ’ 
ομρναΐμδ, ὑγιοϊἑπιαέτια σώπι, Ῥτον. ΤΈ, ιὃ. 'ἔθετο γὰρ πρὸς: τὸν 
ϑάνατον τὸν υἷκον αὐτῆς: ὉΔῚ ῥγὸ πη Ἰοροτιτξ βοτεδθδθ πῆ 
ἃ ῆ, δὰὺῖ πρῶ, ἃ ἘΞ. - ἜΞΩ, ἐδὲ. Αἴφι. ὅγπιπι.. εἰ ΤΙ ΧΧ 
ἯΔΡ. ΤΗ], 4. ἔϑετο. Τιδροταῶς τοῦ - σῷ, δάγρο, κ δ, ἘΧ, 4, 
Ῥεο, ΧΧΧΥΤΙΙ, 2. ἐθέμην, υϑὲ νοὶ τεροϑεΐοσαπε δυμϑεαπιίσυκι 
ΨΟΙΡΡΙ 1000 ΣΞΙΌΠΌ, νὰ] δγ τ Ἰοροτα πε Ῥτ Ππλϑς, τομοξοιίῶπι, 
προ, ρόπᾶπι, οἴτεοῖδο δοῦναι 7) αἐλέμο ἃ Ῥεαδίον. δ'γν.Ῥ. 91. 
- Ὄθῳ, αἴδροπο, ἦπο, 1.86. ΧΧΥῚΙ, 15. πὸ} τίϑημε" 80 1. 4. 
δίδωμι, ηυοῦ ΤΙΧΧ ἢ.}. ΒαΡεμπῖ, - Ὑρῷ, 7,25δο. κα Ῥατ Χ, 10. 
Ἐδ1 τδπιεὰ ὕτὸ ἔϑηκαν Ἰ6ΡΕΤΟ το 8]16πὶ ἔπηξαν, 40 αχὶηθοῖ 
εἃ, Οοπιρί. ἙἘξλάδην Ἰδοιτοτιὶβ ἀὐνότοϑιτδα Ἰοουπι ἀπο θθ μαθές 
Ἰυὰ, ΤΥ, 21. - Ῥτδεῖοτεα Ἰοριεος τϑᾶτη. ΧΙΤΙ, 19. υδὲ νϑοὶ τοῦ 
ϑέσθαυ τὲ} τεδροη οι ἴῃ τοχιῦ Βοῦταίϊοο. ΤΏ) ἴδο. ν. 14. τό 
οἶνον κεράσας ϑὲς, σἴπτιπι χαΐβοοπθ ἀρροπδ.. 4 Μαεο. ἘΥ͂; 15. 
πατρῴους τιμαῖς ἐν οὐδενὶ τεϑέμενοι; ραϊτῖοϑ οὐἰταθ᾽ πέλῥἠ ζας 
οἱοηέσο. “Ἰεἶξαπεις ἘΠ. ΗΕ. Τι. ἘΧὶ ο. 41. ἀὐκὶξ παρ᾽ οὐδὲν ἄϑειτο, Ὁ 
᾿πὲλεὲ γεοίέ, Μιδὰ δἰ ΤΡ. Χ]Τ. ο, 44. 85: Μαοο. Σ, Ἰά. «ἄδηλον 
ευϑέμενοι (80. ἐν τῇ καρδίᾳ) τὸ γενόμενον, ἱπορὶτιαξενα ᾿ιέθυϊ δ 
φοοϊᾷϊε86 ὁπ δέϊπι γε ν6] ορέπαριξοδ. ϑῖν. ΧΧΊΙΧ, κὺ, ϑὲς τὸν 
ϑησαυρον σου κατ᾽ ἐντολάς ὑψίστου, Ἐ...6. μέαγία ἀν ξλὶο ταῖν 
ον δι πο Ῥυαθοθρτβ αἰνίπία, ὍΒΙ- τιθένας ὅδ φολῥσοαγα, ὦ 
ὅπ ἐεδιεῖν ΟΟΥ̓ΟΥ6Υ6, ΟΟἸΪ, Τ,ὰο. ΧΤΧ, 41. 22. οὲ Αγοδεοέξ Οὖεε. 
'ΖΊαν. ψ. 355: ἴῃ ποιΐοπδ ,αοίδμαϊ 85, γοσεπεῖν Ἰορίξαν 86Ρ. 
ΨΙ, 22. εἰ Χ, “ἱ. ΤΟΡ. ΥἹ, 4. ϑὲῤ ἀσφάλῶς, δολοτῖον γόροηδο 
82ν. ΓΥ͂, 15. τέϑεσθαι ἐπὶ διανοίᾳ, αἰμέρεπέθν ρεῤρϑνμαΐδια. 1: - 
ἀξελ. ΤΊ, 2. ἔϑετο μετ᾽ αὐτῶν τὸ μυστήριον, δοπιπίεπίοαοξέξ, οὰπε 
᾿ξὲθ τωγϑῖοτίατη. ϑγγμδ: γενείαντξ ἐΐσ. "35 Ἐπᾶτ, ὙΤΗ,,. τσ. «ἰδ! ὰ. 
τοῦ, μενγζοϊε, - ὙΜιάο «Ἰδὲ ἀσεβῆς. ἀσφαλὴς, ᾿ἀφανεσμὸς,, 

βάραϑρον, γέφυρα, ζήτημα, πρύσκομμα οἴ τεμή.. 
ΤΙΘῊΝΕ Ὡ, πμένρίο, εἄμοο. Ἰιδεῖμδ οριΐιθ' σα ἂξ ρο- 

τεϑὲ μδὲ πωΤέγέϑου , Ὦ. 6. εαμοο, τξ γβέρέα ϑϑέδε.. γϑλε., λᾶθεα. 
ΤΏτοΩ. ἸΨΡ̓, 5, 24. Ῥτον. ΠἼΠΠ, 80. τιϑηνδυμένη ν φειεέγέξέα. 
ϑέγβο. ΧΥΤΙ, ι8. τειϑηνεῖ, φαμοανὲξ ὧξ ραῖον ἤ]ίατη. ὙΨ18ο δὲ 
δὶς, ΧΧΧ, 9. τιϑήνησον τέκνον καὶ ἐκθαμβήσξει σε, ᾿. 4, πιο 

᾿ 



΄ 

-ς 
γ. 

ΤΙΘΗ͂ΝΙ 4 «τ΄ ΤΙ ΧΤΩ ες 809. 

ἢ ι8 δὶ ἐγασέαοονἑο Πϊαπα, ρέφωο ἐπομλρογὶς, δου ϑἴα δὲ 191 
Κοίμδ., ταοπϑηῖ Φγμδέο, ὀχροδυϊες δαοία έῥἑιωπ. Ἡρεγοῆς 
τιϑηνεῖν τρέφει, τυθηνεύεταιε ὁμοέως. 

"ΝΤΙΘΗ͂ΝΙ 41, πμέείοαέΐο. ά Νῖδοο. ΧΥ͂Ϊ, χ, Ὑιάο ε. ν, 
τιϑηνέω. ; 

ΠΤ ΘΗΝ ΖΩ, πμένέο, ζαθέθ. [»85γ, ϑωρο, “ἴ4ι. 166.1.}17, 
2. δὶ 4111 τεϑιζήμενον Βαθοηῖ, Τήδοσ, ϑηλάζων. 

ΤΙΘΕΝΟῚΣ. ὁ ϑεῇ ἡ, ὙΕΊΤΠΟΡ πιέγίοέμθ, πωέγές, σαμαδα- 
ἰογ. ἸῸ Ῥᾶτῖ, ἀι880. Ναὶ. ΧΙ, 12. 2 Ῥορ. Χ, ᾿. (ὉὉὲ τεϑηνοὶ 
βυπὶ ΟΑΛΡΗΕΘΑ δλίοσα) ΑσμδΌ 1.) 166. ΠΧ, ᾿ - ἀωδ 
Ῥᾶτι, ἔοθη. πμέγίας. Ἀσὰ. ΤΥ, 16. 42 88πι. ΕΥ̓͂, 4. - ὨΡ95, 
πμέγίς. ἴφω. δεο. οοα,, (οὐδε. Οφὰ. ΧΧΙ͂Ψ, δ0. ΟΝ 

ΤΙΘ2ΖΟΙ ΜΕΝΟΝ. εο. βρέφος, ἐαοέοησ, ἐπίαπα. [051» ρατῖ; 
Αι. 165. 11Π|,.2. (νμοέμθ Ρ. άγι. εἀϊάϊε τιτϑιζόμενον. 
Οιλοοὶβ εἰύη οὲ τίτθη ἀϊοϊξατ, ᾿  ουίΐογοηι σθδθοὺ 8] ἐόσδπι 
λεσίομαπι τειϑηνεζόμενον, 6χ 08 τυϑεζόμένον ἔδοϊ 5 ροιϊταὶξ 
ὉΥ, Οὐοπϑβῖδε" δαΐπι, ΔΙ σεῖο δ τηϑά δ 8Υ}14 088 δδορὶυδβ. 
Οπιΐεῖ686, Κ΄.) 

ΤΙ ΚΤΩ, ρανίρ, σίρπο. Ὀδλὴ ΗΊρΒ. 2έδαγο. Ἐε5. ΤΙΧΥ͂Ι, 
,, Ἶοχ Ὀὺ ἰὼ ΡΙΒ. οἐὲ Η:ρΒ. ποῖδε ᾳφυοφιο οηέέξ, Ῥαγόγε, 4. 
ἀ, ἔδεναγο 8, σαϊαδγα ἔασθγο ζοδίμπι δὰ ϑεέοῦγο, - ἩΌΡΆ ΗΠ] ΡΒ.. 
δεγ0 οοδο. σεπ. ΧΧΧ, 43. ϑογπῖο ἰδὲ 68ὲ 4 ονΐδιι5 δογοιἰηΐβ. 
- πὴ ψοῖθ419 ἔοεπι. ρσοηδέγές. Ησβ. ΠΙ|, 5. - τὴ σόγθ8]6 
ἔοοῃυ, νἐνέάα. Ἑχοᾶ. 1, 19. ἘὈὲ σϑερὰ εἰκτουσι γὸὼρ νοὶ νεῖ» 
ἰοηάδ δαπῖ: ἑέα γοδιρδέαα δωπὲ εξ Καοϊἐὶ πισφοέέο ραγέμπι δεαὐσηξ, 
γο], φθορά ργδοξοσομάσω ἱπάΐοο, ἥρδαε οδδέεένἐοσαπαϊδ δοίδηδίαπι 
δαύδπε, ὧκ Κπίσαξεδ σαχα Ολαίάαδο Ἐχαποατ. ὅγπεπι. μαῖαι 
γὰρ εἰσίν. Τὰ 1. ο414, δὲ δγτζ. Ἰ2,.. ποῖδε οοξοέγέοαδ. -- Ὑἰ): 

ὅθ, ΠΙ, 16. δὲ αἸ1δ᾽1 δρδαορίπβ. ἴον. ΧΧΧΥΤΠΠ, 48. εἰς δὲ ἐστεν 
ὁ τεχοκοὺς βόλους δρόσον; 418 νεῖο 68ξ, 4αΐ σεπμέξ 8111} 85 
τουο ἢ Ὁ. ν. 20. πάχνην δὲ ἐν οὐρανῷ τἰς τέτοχε; Ῥτυϊηδυι 
ΘΟ ἱπ 00610 45 σοημέξ Οοηξ, Φνμδέμπι δὰ Ὦ. 1. “24. 
Ῥε, Π, γ. Ἑσοάδια βοββῃ δοπιθγεδ. σοσρυτι υδογρᾳνῆϊ. 7}0- 
πᾶς αρ δέον : τίκτειν κυρίως ἐπὶ γυναικῶν, τὸ δὲ γεννᾷν ἐπὲ 
αδρῶν, ὅθεν γεννήτωρ καὶ χενέτης ὁ πατήρ. “Ὅμηρος δὲ καὶ ἐπὲ 
ἀνδρὸς τῷ τίκτειν ἐνίοτε χρῆται" οἷς ἔχει τὸ, ὃν ὠθάνατος τέκετο 
Ζεὺς, καὶ τὸ, τίχεεε μ᾽ ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων. Ὑὶδα οἱ Ε70- 
πεγμην 11. ε', ν. 546. 84. δὲ 2έεογολέμπι ἴῃ τέκευν οἵ τίκτειν. ἴθ68. 
ΕΧ, 4. τέχταυσεν ἀνομίαν. Ῥλίδο ἀ4 οαγέδ. Ρ. γιά. Ὁ. τίχτεν 
ζὰρ »όρος ὕβριν, “011. Τλοορηΐάσ τ. κ58. - ἶδν, παΐμδ. 2 ϑ8πι. 

Ϊ, τά, αἰ πὴὺ, ρακέμο. 1ε5. ΧΧΧΥΤΙ, 5. Ἰότδπι, ΧΙ, 21. 
- Ὥνο, γιαϊγέχ. ἴο6. ΧΧΧΥΙΙ, ὅ. - Οὐὖν, ἐαοίσπέεθ, “44:- 
6δῃ, ΧΧΧΤΙΙΙ, κχὅ. 5 ἜΞΩΝ ὧν Πὰν σέαθο δερδὺ δίαδ μαγ- 
ἐωγίφηεέιι. Εχοᾶ. 1, 16, καὶ αἷσιν ἐν τῷ τίκτειν. Κμίρ. εἰ ραν» 
ἐμᾷ ἐδηιρμδ ἀνεηεγίέ. ϑϑιδυχῃ ὀχρσοδδογαηῖ, ιολαοὶὲε δωρρί. 
δὲ Ζος. δοῦν. ῬΟῚ, Ρ. 8. οοπέοτε δτ. ἜΩ 4. Οἶϑ᾽. ἐσπιριᾳ, 6 
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ἐπι !]ερῖε ἐροώπε ρανρέμο ἐδηιριι8. ϑέγ. ΥΙΠ, 21. οὕ ἱφποῖο εἰδὲ 
16 σοτηπιηΐοεβ ἀγοθπίηι, οὐ γὰρ γινώσκεις, τί τέξεταεγ υϊὰ 

᾿ δηϊη πιο αἴ μ7 8. πιαολέποξιν, Ἰρῆοτδδ; ἢ. 6. μοι ούϊμη δβῖ, 
τ 6ὺ συμ ἴὰ0 ἄδαιμο δὲ ρϑιηϊοΐα δϑυίϊδίασ, ϑυροζβοάθτϑ 
ἑρίτυν ροβδυπιυ8 Ογοξἑξ οοπίεοῖατδ, ΑἸἸ οαιῖῃ να] 46 ᾿πρθηλοβδ, 
'4υἱ τί στέξεταε (πδδοῖδ, απ οδέαέμνγδ δὲὲ ἀγϑαρεη) Ἰθρ δὴ ἀμπι 
δι ΒΡΊ Δ ΑΙΏΓ, ! ἷ 

ΤΠ ΧΔ442, νεἶϊο, ενοέϊο. ὉΛΏ, ἀδρίο. Ἐμάκ. ΙΧ, 5. Αἀάο 
Ὁ δ. ΥἹΙ, 4. βδο. οοἄ, Ολέ8. 

ΤΙ, .22, ἄοπονο, οοἷο, οδέοξα ἀεδέέα ργκαδδέο, εἴ Τι- 
μάομαε, αδϑεϊπιό. Δ, ἄδοογο, Ὦ. 1. λοποῦδης ἐχλέδεο. Τιον. 
ΧΙΧ, ὅ.). - Ἡδὴν, ογαΐπαγοα ζαοίο, ογαϊΐπο, ἰἴεξτι ἀδϑέξπιο. 
1,ον. ΧΧΨΥΤ]Ι, δ. 12. 1ά. - ρην ρεγνοδεῖρο, “Α4λλοι δ ΤΧΧ 
Ῥιονυ. ΧΧΥ, 5. τιμᾷ. Τιϑρεταπι ἽΡ᾽΄Π ἃ ναΡῸ Ἴ2.. - ἽΡΠ, Ρέγ- 
»εδέϊραίίο. Ῥτον. ΧΧΨ, 8. τιμᾷν. Ηϊο ᾳαοφιο ]οροευκε ἽΡη 
ἃ νοτῦο Ἴ5. - ἽΡΥ, μγϑέϊοδιδ δώπε, 1 88πι, ΧΥ ΤΠ, 30. ἐτι- 
μήϑη τὸ ὄνομα αὐτοῦ σφυδρα, ἐπ πιαρπο ργϑέξο σγαΐ ποιαθὰ 
οἷυβ. γ1άς οἱ Ρβ. ΟΧΧΧΥΠΤΙΙ, ,)6. “4φω. Ζαοϊ, ΧΙ, ιὅ, - 
ῬΑ, ργοοδέέαδ πιαρπα. ὅγπιηα. Ῥ8. ΧΤΟΙ͂Ν, 10. ἐν τῷ τι» 
μᾷν σε. ἘἙσοτῖδ889 Ἰόέρθπάσπῃ εἰς τὸ τιμᾷν σε. ΟΙἸΧΧ Βαῦδπὶ ἐν 
τῇ τιμῇ σου. - 25 ΡΙΒ. Ῥτον, ΠῚ, 9. τίμα τὸν κύριον ἀπὸ σῶν 
δικαίων πονων, λοπογα οπιέπμπι, Ὦ. 8. οὔενγ Χοπιέπο ϑάογίο 
ὲοία, ἀδ ἰυδεῖθ οροτίθπβ τι15. [τὰ ῥέα μέ ΑἸἰμέαγ, Τγοίορ. ν- 
17. λοπογόπε ὕγτὸ ομέξεγα δἰ οὐδεγναπέΐα, οἐὲ Κ᾽ ἐἰγρέδέμδ “46. 
1Π, ικγ8. Οφονρ. ΤΠ], άἀ8ϑθ6. ρεο δαογύοίο, η4το Ὦϊ: Βοποσδῃ- 
ξυῦ, δοοορὶϊ. γι1άο Ῥεδροίἑξ αὐἰνογα. δαον. ᾿ὶν. 1Π|. ο. ὅ. ν. 2357. 
Νυπι. ΧΧΠ, 17. ἐντίμως τιμήσω σε, δέπιπιο ἐα Λοηοῦο αὔέοξαπε 
ὅο δρἰσπαἑαϊα πιμπογίδωδ ογπαδο, 00]1.ὄ 10. ν. 57. - ὍΠ5, ῥγές 
ἐΐωπι, Ῥτον. ΧΧΥ͂]ΙΙ, 46. τίμα πεδίον) οοἷδ ἄρτυα. 8565. ΧΧ 
Ῥοϑῖ ὍΠῸ δΌΡΡ]οτγιηξ:; δὲέ εἰδὲ ργϑίδεπι ἀρτὲ, ν6}: Ο Θ᾽ ἐπ ἈΓδ 
Ζΐο δὲ ἄοπογε. - ἘΠ, οδίαξἑξο, πιμσιϑ. ὙΜεοά, Ῥ8. ΧῚ Ι͂Υ, ιὅ. 
τιμήσφυσι, Βοῦτ, ΠΠ253. Ῥοῖθβε φυΐάθπι μᾶθὸ νϑσβῖο οὔτι 
οχῖα ΒΘΌΤ. σΟὨ ΟἿ ΠἰΑΥῚ, οὔπ τομᾷν πΟΩ ἔδαι “6γ) δὲδ ἡ πᾶτα ἀοέΐο5 
χεέδδ δοπογαγθ δἱραϊβοοῖ (Οοπξ, 26... Ν, 7. 5. Δ. “.)}ὺ», ἈΛΒ110 
ΣΑΪΏ δ ἴάπιδη διδρίοου, Ὑλεοαοέξονοπι δοτὶ ρ81586 δώροις 5. ἐν 
δώροις τιμήσουσι. Οετῖο δΡπιπιαοῦμο Βαῦοὲ δωρα οἴσει. - 
μῶ Φίλ. δχίοέίϊο. δῖ, ΙΧ, ὅ. Αρευὰά δγπιπιαδλιτ κα 881). 
ΧΧΥ͂, 55. ὁχ δἰϊδια οἷιβ δἀϊιίομια δϑξοσῖασ ἐσίμησα. 80. τὸ 
πρόσωπόν σου, δὶ ἰῃ ἴοχῖα Β6Ρτ. 5.28 μῷζ 3 Ἰορίζατ, Τιμᾷν τὸ 
"πρόσωπόν τίνος ἀοῖαῖ ἀοἰδοέαγὲ αἰδομέωμσ ρέγδοπα, αὐδοφιιδ ἐπ 
“7άανονόπι δίμδ αρόγα. - ἨἋΝ,, ἀδοέἑπιαέέο. Τιον, ΧΧΥΤΙ͂, 12. κα’ 
ϑύτι ὧν τιμήσετας αὐτὸ ὁ ἱερεὺς, Ῥτουῖ! ἀσοέυπαδίὲε 1]1π4 885 
δέτάοβ. - Ὁξῷ, ροπάστγο. 166. 1, 4. ἱνατί τιμᾶσϑε ἀργυρίου 
ἐν οὐκ ἄρτοις; ηπᾶτα ὙΈΡαΙΙ Ῥτοεΐο ἐπισγθ νμὐξΐθ, δὶ ποι 
βυηῖ Ῥδηδοῦ δϊ1γς. ΧΧΧΥ͂ΠΙ, ., τέμα τὸν ἰατρὸν τιμαῖς αὐτοῦ, 
λοΠοτΤὰ πιϑϊουτη ΒΟΏΟΪΘ 8110, ἢ. 6. ΒΟΠΟΙΟ ἀΐρηο: δὲ εμᾷν 
ἐδ φοδέγιεπι ρΡγΩσδοΓο. 



. ΜΑΙ -ὦ ΠἹΜΗ' ον δι 

ΜΗ ΤΙΜΔΑ Ὡ, ποη δοποῦο. ΓΜ, ἐπ ποη. Ῥζτον. ΧΥ͂, 
42. οἱ μὴ τιμῶντες συνέδρια, φιμὲ ποη ὀοπογαπξ ἐγηεάνέα, Ὦ. 
ὁ. υὲὶ αἰϊοβ ἴπ σοπδίϊυσι που δἀδιυθηῖ, δεὰ δοσιχ Ὀομίδ 
ΘΟ 8}}}15 0 Ὠϊα ΠΣ. 

ΤΙΜΗΝ, ἄοπον, ργαεπιΐεπ,, ἴξ, ργδέξωπι, Ὑ1ι, ἰάθη. 
Ιο». ΧΙ,, 6. Ρ6. 111,6. 166. ΧΧΧΥ, 2. - γ,, σεδεοέαπέξα. Ῥε, 
ΧΙΔΠΙ, τά, - ἤποη, σγαΐία, πιϊεογέοογάϊα, ἴαπ. 1, 9. 8606. 
οοἄ. (λές. τιμὴν καὶ χάριν. ϑοπδῦπι ὀχρσζοδδεσυπξ, ὑι͵ὰ δὰ ἢ, 
Ἰ, δολανζεηδενρίμπι. -- ρλ, ργϑέξοδμ εεπι. Ῥ8. ΧΙ ΊΠ, 8. 
τιμὴν» )ΌῚ ῥτῸ Ὑ51 Ἰϑρόγυσε "255, δα ἽΡ᾽ 688 ῥγϑέξιωπη. -- ἍΩΣν 
Ργδέέοδμα. Ῥδ. ΧΕΙ͂Φ, 190. - 2. Αἰδὸν, ἜμιΒ. 1, 10. Ῥδ. 
ΧΙ ΠΠΙ, 1.21. ΕσΖϑοι. ΧΧΙΙ͂, 25. - Ἴροῖ Μ᾽ ομ δ], ΤΠ δη. 
11, 6. 1], 27. 853. , 20. 22, - ὙΉΝΣ » Ργεέέξωπι, ργϑέξοσξέαε. 
πο. 7οτϑαι. ΧΧ, δ. 125. Εχοά, ΧΧΥΠΙ, 2. 56. 166. ΧΙ, 

, 10. ϑγχιπῃ, Ῥ8. ΟἸΧΥ͂, 2. -- 5, δοριωπεπέμπι. Οϑη. ΧΧ,, ΧὮ. 
ὉΔῚ τεμὴῦὴ δϑαῦϑ δὸ δόξα ἰπὰα Ν. Τ᾿ ρορέμηι, σοίαπιοπ πὰ ἀϊοατθ 
νἱάειιτ. ολαοίίδ ἐπτο]]ορῖς περ οέαπι ῬτῸ οου]οτθαι δυάδοϊα 
᾿ἰβοτῖτι ἦπ ϑάτᾶπι οοπϊθοϊοσοαι. Κ΄. οἷτια ϑωρρίέεπι. Ρ. 1817. 
Οομξ. Ὁ50, ἐγέδιρέιπι, οὐπϑ45., ἃ γα, δτα. ὉΞ5Ό, ἐγέδιέιεπι) εἶδ. 
οἶπιαϑ.,), Ψεοξί αὖ' οοδέορίξ. - 05, ἀγροπέιυπ, ἴε6. ΧΧΧΊ, 89. 
- ὍΠΏ. 166. ΟΥ̓́, 1. ὅδγπιπι, Ῥ6. ΧΤ,Τ], χὅ, - 25, νοπαδέἑῖο. 

Νααι. ΧΧ, 20. - ΜΊΡΌ, ποέμπι. Ὁ Ῥατ. 1,16. ἌΣ ΒοΌΓ. πόη- 
1118 [Δι δῖ Ὦ.}. πόσα, 4Ό διε δμλογαδ ΠἸοἰταπίιγ, οἵ διηθπο 
δοαυΐϊταμπξ, 6ΧΣ υ88 ]. ΔΥΔΒ. ΟΟη ΕΠ, ϑδέπιοηϊς ζος. Ἡεὖν. Ῥ. 1412. 
- Ἰοϑο, ρϑιρσιιοαο. 165. Χ, χ6. Αἀπιοδυπι Πἰδόγὸ ἔσδηδῖυ6- 
τὰχιι. διίπρμράο ἀρυὰ Θειδβῆδ]θε οπιροῖπ Κογέμπαξμπα ἀρ. Ργο» 
ΑΡΘΤιετν ΚΘΡ τ; δίαέμπι διροϊβοδῖ, - τῷ, τοδων. Ῥ8. ΧΧΥΤΙΙ, 2. 
ΧΟΥ͂, γ. ἴῃ υἱτοαὰθ ἰοσο νῷ ὁδῖ ἐσμδ, ρίογία, οὐ δας 

Φ οἵ ΕΣ - ἫΦ, αϑεοξίπνιαξζο. Τ ον. Υ, 15. 18. ΥΕ, 5. ΧΧΥῚΙ͂Ϊ, 

4. δὲ Δὲ. - ἢ, ἡμομδ. Ιοσϑαι. ΤΥ, ὅο. εἐθ0. δὦ. Οοπιρὶ, τιμῆς 
Σιοοῖῖο ὯΟΒ Οὔμῖμο σοπίδιηποηδαε, 4υδηαθδη; ὁχ στίβη 5. 
Ῥοϊΐιθ στίμῃ (666. Ογοέξεπυ στίμμι) οτῖα νἱάθαϊῃχ. -- Ὡκῶ 
ὁχοοζίεπέξα, Ῥ5. ΤΙ ΧΙ, ά, - "Ῥη οδα]ᾶ, γοδερ", Ροέοηξδα. ἴδῃ. 
ΙΝ, 47. δεο. οοἂ. Ολὲθ. - Ἢ Ὁ ο84]4, 1άδι. 6. 11, 57. 866. 
οοὗ. ΟΥὲδ. ΞΡ. 1εν. 4. ἐκ πάσης τιμῆς, οαγἐδοίπιε. ἃ Νίαοο. 
Ι, 4. ἢ τιμὴν, ἐσηιρίμπα Ἡΐέεγοδοϊγηιξέαηεπι, αποὰ ἐπ δασηπιο 
ΒοΏοτΘ οζγϑὶ δρᾷ Ἰπάδοοβ.. Ἐσάσι ταοὰο δόξα 104, ΤΆ, 12. 

ΠΧΊΝδοο. Χ, 20. ἢ τιμὴ τοῦ ἁλὸς ν νοοεϊραῖ, φμοιῖ ργὸ δαἰΐδ 
15: ραπεϊοδαίεγ,. Ἠοὸὼ δοῆδα οἴλδαι δρυμὰ Ζοδορλιοπε αἰᾳπος 
1166 ΟΟΟΏΣΤΙ. | 

ΤΙΜΗΝ Δ] ΔΩΜΖΙΙ, ργοέέωπι ἀο. Ἠλῦ, «δοοῖζο, 4. ἅ, 
“δ εοοννίοο. Ἑποὰ. ΧΧΧΤΥ͂, 40. τιμὴν δώσεις αὐτοῦ. 1υδοῖῖο 
δροσῖθ οοϊσυρῖα.. 1,.6β6 τῖθὰ ἢάθ: τενοντώσεις αὐεό. Υἱὰθ 
ΒΌΡΙΑ 8. Υ΄. τενοντόω. ϑεραπάσπηι 7γολοσηΐμπι Ἰφροταπξ ἸΏΣῚΡ 
δοὺ 105", 001}. Νυπι, ΧΧΥΎ, δ. ὦ “Ὁ 
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ΤΙΜΗΝ ΠΕΡΙΤῚΊ ΘΉΗΉΜΙΙ, λοπογόπι οὐγοπιροηο, ἸΒ2)5 
Ἡΐρ. λοπογε πὴ ἐπσίοίϊο. Ῥτον. ΧΙ, 9. τομὴν ἑαυτῷ περιτν 
Θεὶς, εἰδίπισέ ἐρεὶ λποπογέπῃ αἀοἤεγεηα. Οοαῖ, 1 Οοτ. ΣΧ, 15, 
εἴ δὰ Β.]. Παρλοίέξ ἀπποέαέξ. οἰγδ, Ρ. 472. δὸ 1.σπίοου Ν, 
.1. 8. Ὦ, γ᾿ : 

ΠΜΗ͂Ν ΤΠ ΘΗΜ]). λοπονόπι ροῆο, ἤῥοπογεπι εἴ εγο.. 
4, αἶνον, ποδία. ἰοῦ. ΧΧΧΊΥ, 30. 

ΤΙ ΜΜΜΑΩ,. αδεέϊπιαέξο, ργεέξμπι. ὭΛΥ, ῥγεέξειπι σε ίμπε 
“σέ τοποίἑέμίμπι, ἴον. ΧΧΥΙΙ, 27. ὅϑγπιπι. ἴον. ΧΧΥΠΙΙ, 1ὅ. 
“ωΐ. ργεξέμπι. ; 

Τ᾽ ΜΊΠΟΣ,, γγοξέοδια, δοπογαδιεές, γθτι., αεδίάογίμπι, 
θαι ρδϑὲ πιειοπυπιΐίδηι ἀεοέάεγαδέέσ. Ῥτον. Τ1|. 16. ὙΠ, χει, 

“α. ΜῊ }}5 ὁδα]4, Ἐάν. 1, το. ὁ μέγας καὶ ὁ τίμιος, τιᾶρὴπ8 οἷ 
λοπογαδί ἐσ. Ἡκαγοῖ. εἰμίος,. ἔντεμος.. ἔνδοξος. Οοπξ. Αεῖ. Υ, 
55. εἴ οἀ Β. 1. “Ἰδενεὶ Ρ. 31. - ἀξ». Ῥεον. ΥἹ, 26. γυνὴ δὲ 
ἀνδρῶν τιμέας ψυχὰς ἀγρεύει, τοῦ ον δπἴεαι νἱτοτιαι ργδέέοδας 
Δυΐτηδα σδρίαι, Ῥτον, ΧΙῚ, 18. κεῆμα δὲ τίμιον ἀνὴρ καϑαρὸς. 
τοῦ δΌϊεηι ρῥγοίίοδα νἱς ρύτιδ. ΤὭΏτγεη, ΙΥ͂, 2. οἱ υἱοὶ Σιων οἱ 
εἰμιοε, Β}}1 ϑιοιΐδ ργεοεὶ, Ὅφῃ. ΧΙ, 58. λίϑῳ τεμίῳ., ΡΓ8- 
ἐΐοϑο Ἰορί 6. Αἴ4ι. ϑγπιπι. ἽΠεοά. Ῥτον. 1, 15. - Ἴ25, ργοέΐου 
φιι8 διεπι. ὅγπιπι. ες ΟΧΧΙ͂, ιά. ΟΧΧΧΥΤΙ͂Ϊ, 17. τίμεον ἔσται. 
- 30, ρεγ[εοείο, ϑὅγπιπι. Ἐῶ. ΧΧΥ ΤΙ, 24. τιμίοις. - ᾿κλρ, 
Ψοοο. Ηοβ. ΧΙΐ; , 7. τίμια. Ἰμερετυμῖ Ἴρν δοῖ 3ΠἼ}". ῬΊΙΟΥ͂, 
ΧΧ, 6. 081 ρτο Μ᾽ Ἰερεγαμε Ἴρν. Δβαιο δὲ ἃ ᾿ἰτδτα ἔπ} 4} 
ψοοΐς δϑαυθπιῖδ ἘΜ. Τὰ τίμια, λοπογέθ, πιωπέρῶ ρμωδέξοα, 
ἐπ φιέδμα αἰἐᾳιρὲβ 6δὲ σοποξίἐμέμα, 1 Νίαοο. ΧΙ, 7. ἔστησεν 

, αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην, καὶ ὅσα ἄλλα εἶχε τίμία τὰ πρότερον, 
φοπβτιιοανὶς ουπὶ ἴα δβοοσάοι!ο, δὲ γο απ: ἀοπογέζιμδ, 4υὶ- 
βΒὰο βυαοσυδαπο οτπδῖια ἔποταϊ, ϑ8δρ. Ρ', ὅ, γῆρας γὼρ τίμιον, 
οὐ τὸ πολυχρόνιον, δοῃμεοῖμδ διιϑρέοίοπα 66ὲ ποὺ ΟἿ; ΔΆΠΟΤΌΠΙ 
του σ᾽ ηθπ|:. ' 

ἌἼΠΘΟΣ ΤΙ Μ]ΟΣ, ἰαρὲὶε ργεέξοσιιϑ. 18, αμγιπς δοἰΐρ 

ἄμπι, Ῥ5. ΧΧ, ὅ. Ῥιον. ΥΠ], 19. Οοπέ, ἀτδρ. (9, ἑαρέϊωε 

Ῥγοίξοδϑιιϑ., ραία απηπρΐὲέ, 
ΤΙ ΤΦΡΟΣ, οοαιρασ, ρῥγοέξοδέον, 5, 8641. Ὁ, [ἀ6πε. 

Ῥτον. 1Π|, 18. - Ὸ ΡΙπλ, ἐοηρο διρδγῶηδ ργοίζπε, ῬΙΟΥ͂, 
ΧΧΧΙ, 1ο. 

ΤῊΜΙΩΤΑ͂ΤΟΣ, βαροτῖαϊ, ργοίϊοοέθοίπιιδ. ϑδρ. ΧΙ], 7. 
ἹΠΠΟΎΥΎΛΜΚΧΕ Ὡ (πναι οι δαυϊάσηι Τιμουλκέω, υὲ βὺυ- 

μουλκέω, ζωπσ ἐγαλο, Ῥογὸ. 1,.)γ. ΠῚ, 46. οὁὲ ψυχουλκεῖσϑαι, 
ποὰ ν!ἀθ 1ηἴτα. Εδῖ δυΐει τιμουλκεῖν, ἐπέμεδέο ργεέέο σοπάργθ 
Ὁ ἈβΑιλα ἢ ομἑ ποπ Ραγϑα δμπέ αἰδογῶπι ορδὲ, 4. ἃ. τιμὴ ἔλφειν 
τὸν σῖτον. 80. ἕλκειν ἀϊοῖυτ εδῖ ἀ6 ρομάδτίριυιδ, 4υ86 δέλβεοσαι 
ἀεδυρον τδυηῖ, ὑπάθ δὲ ὁλμὴ, ρμοπάμα.), ρμγοέξωμβ αὐρθα, 
ἐπίφο. Ῥ»ῈὉγ) οολέδεοο, οοπιεργέπιο. 7π0. Ῥτογ., ΧΙ, 46. ὃ τεμιουλι 
κῶν σῖτον δημοκατάρατος, 41 ἔγαπιοιτὶ ᾿γρεέωπε αμῷοέ,) 6κ- 
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δϑ τ θ1}15 δὲ ἐἑην:δὺ5 μβαδοῖασ, ϑωξασε: τιμιουλκῶν, ἕλκων τὴν " 
τιμὴν, τουτέστι βαρυτιμῶν κρὶ μεγαλύνων. καὶ ὁ Προφήτης" 
ὁ γὰρ τιμεουλκών τὰν οἴτον δημοχατάρατος, Ἐδὶ νἰὰ. Αι δέονιδ. 
810 εὲ Ζεχ. ᾧγνεε Μδ, Βτεπι. τιμεουλχῶν, ἕλκων τὴν τιμὴν, 
τουτέστι βαρυειμῶν. πα εἰ ἀρυὰ “Πεεγαλέμην ρτὸ τιμηουλκῶν 
δουϊθοπάυτι τεμιουλχῶν. Επροιΐξατ δυῖοπι 1δὲ τιμὴν αἰτῶν, ἢ 
ἕλκων τὴν τιμήν. Ἰύθθπι: τιμουλκῶν, αἰτῶν καὶ ἀπαιτῶν, υδῖ 
χερεϊομάμτ οσῖῖ 6. οδθοτθ «δον τὴν τιμήν. “Ἵἰτεῖν δαῖοπι εἴ 
ἀπαιτεῖν ε8ῖ οχίρεγσ νολεπιεπίίμδ, εὐ αὖ ἑπνέέο ἀδπίφιξ Θχέο7» 
μέγ. ιὰθ Οαδαμδοη. αα Ἱλεορᾶν. Ολιαν. Ρν...44. Θπιπξα βδθὸσ.ὉὉ 
Ῥιοδῃςξ δα οοπϑιιξὰδπάβπι δἰΐδπι ρίοβδδηι ἱπῖοτ 688, αυᾶ9 
Ῥλανογίπιμδ. οΟἸ]ερὶῖ : τιμίουλκὼν» ἕληων τὴν τιμὴνγ τουτέστρ 
τιμῶν, ὧἱ Ἰορδῖος βαρυτιμῶν. δ. 

ΤΠ ΜΟΙΡΑΦΕ᾽ , ρνοίέωπι αοδογίδο, αϑεέΐπιο, ἑαχος 
ἌΣ Π ΗΙΡΉ. ἀδϑέέπιαγο ζασίο, οδἴϊατι ἀοδέϊπιο. 4 Ἀ6ρ. ΧΧΊΠ," 
55. ἐξτεμογράφησε τὴν γῆν» ΡΤείέμπι αεδονγίδοδαςέ ἴοτῖαθ. Ζδα. 
Ογει ἐξ ,,Μ8. τεπι. ἀειμογράφησε τὴν γὴν» διετεμήρατο. Ἠξεεγοῖ. 

" δειμογράφησεν, ἐγγράφως καὶ ὡρισμένως αὐτοὺς ἐξημίωσεν. 
ΤΙΜΏΡΕ' Ὡ εἰ ΤΙ ΜΩ}Δ᾽᾿ΌΜΑ], ΡῬωπῖο, τρέοϊδοοτῖ, νἐπο 

ἶδο, ἔογᾷμδο, ογμοΐο ἘὩ3, ἰάθη. 750. Χ ὅ88πι. ΧΤΥ͂, “4, 
ϑγπητι. οἱ δ, δεχία ῬΕ. ΠῚ, 5. ὥστε παῦσαι ἐχϑρὸν καὶ τεμω» 
ροὔντα ἑαυτῷ, 4υο ἔδλοϊδδ, αὐ εἰδ1 ἰῃϊπιὶοὶ 6656 εἴ διια8 ἱρϑϊ- 
πιδῖ ἐμιτπισῖδδ' α]01801 ἀεβίῃδηῖ, Νϑιῃ τυμωρεῖν ἑαυτῷ 6δῖ δμα8 
ἑπέμγίαϑ μἰοΐδοὶ, Ῥοϊυϊδδοαὶ ἰαιάδε [π|ϊ. οἰλβπι ρΟπ ΘΓ πα δά ἱὰπὶ 
τιμωρούμενον. Ναμι υἱ τεμωρεῖν τινὶ ἐδὶ ἐπὲμγαϑ αἰξοιΐ ἐἐαέαϑ 
ἱοἱδοὶ (νἱᾶο Ξωνίρ. Ῥλοεη. 942.}, 1ἴὰ τιμωρεῖσϑαι ποῖαϊς 
μέἐοϊδοΐ ἐπὲμγέαδ δὲδὲ ἐἐαέας. Οοπέ, ᾳφποᾳυο ἦπηο, ἰδ ἀ6π,, 4υδαι 
"Τλεοαοξέοπεπι 6888 βυβρίοαῖυν Σίδολογιδ ἴῃ Οἰανὲ Ρ. ὃι. ἤπο. ᾿ 
188. ΧΙΥ͂, η4. δγπιπι, Ῥ8. ΧΙ.1ΠΙ|, 17. τιμωρήσομαι, -- ἘΣ» 
ἐγαπδέο. Ῥτον. ΧΙΧ, 11. 860. δολοίξοη 64. ἥοπι. δικαίου καύχημα 
τειμωρήσασϑαε παρανόμους. ϑο: ΔΚ δἴϊδιι ποῖαΐ οὔθ, ἐγγΟΓες 
ὀΡΡγἑπιθγρο. Ὑι86 δὰ Β.]. 7Ζαόρόγεπι. - 58 ῬΊΒ. ογδο. Ἔθος ' 
Υ͂, 17. τεμωρήσομαί σε, ρωπέαπι ἴ6. Ὑιᾶα δὲ Εξοοι. ΧΙΥ͂, 15. -᾿ 
οἱ σοι. 88ρ. ΧΥ͂ΠΙ, 18. - υτὺ, γαάὲκ. [πἅ. Ὗ, χά, ἐτεμω» 
ρήσατο αὐτοὺς, μόέιι5 66ὲ 1106. Οὐορ᾿ϊᾶδ86 ταὶ νάπος 49 
Ῥταδίουϊτο Ῥ186] τυ, ἐγασίοανέξ. 880. ΧΙΙ, 20. ἐτιμώρησας, 
Ῥωπὲνέδεϊ, ἃ Νάσος. ἯΙ, 7. πρὸ τοῦ τιμωρηθῆναι τὸ σῶμα κατὰ 
μέλος,» δοϊεηυᾶπι οΥοὶαΥ ΘΥΣ ΠΟΥΡῸΒ 81π|116 ἸΘπι Υῖ8. ϑωΐ- 
εἶδε: τιμωρῶ σε, ἀντὶ τοῦ βασανίζω. 

ΤΠΜΏΩΡΗΤΗΣΣ, ρωπίέον, εὗδον, νἱπάδα. ἃ Νίδος. ἸΥ͂, 
1θ. τούτους πολεμέους καὶ τιμωρητὰς ἔσχον. 

ΤΜΩΡ,Α͂., ρμμηξείο, μἰέΐο, ροόπα. ὨΠΟὉΩ9 , ῬΊίωυΣ. δοσ- 
ἐμϑίοηδα, Ῥῖον. ΧΙΧ, 20. - ΠῸ 3. μἐδέο. ὅγπαν, Ῥ5, ΧΥ͂ΤΙ, 
ήρ. ὁ παρασχὼν τεμωρέας ἐμοὶ, φωὲ πιδας ἱπέμγέαδ ὠἱέμδ Ἔεέ, 8. 
μέξον ἐπιξεγέαγμπι πηϑαγιπι, -- ἼΒ, ἑπδεγέδμδ. Ῥτον. ΧΧΙΥ͂, 22. 
- ον, ράασδε, ραούβοο ἀορεπέσο. ὅγπιπι, Ῥο. ὈΧΥ͂ΠΙ, 525. 
μερὶς τ νϑλυν, ᾳαοὰ γοίγιδιρείοηφ8 Ἀοῖδε, δὲ αὐυλάοπι ἴῃ αἴσδηι- 

; 
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8 ματῖδι), - ΝΘ Ρ]υγ, οδοίέποὶ, ρμγγαχιλαῖες. Ἰοτραι, 
ΧΧΧΙ, 42ι. Ὠεἀυοδηῖοδδ ἃ 9. σπλαγ Πλ 6686, οτίδ886 561. 
5π|, ΘΧΡτοδδογιηῖ. Οὐ ζ μέσ. ΒδΡθθὲ ἀπιαγἐξαέτιο6. Ἐϊετῖ 
ἴάπῖθα Ῥοῖατ, οἴ δΌπιπι γοοΐβ μδῦτ. τρϑρὶ5 το θα σῖητ, 4Όδιη 
δἱρηϊβοδίίομδηαι, ᾳφυοά Δ1101 ἀυοαυδ ξδοΐαηι 681. Ῥχδεΐοζεα 
Ἰορίτον φαοαῦα Τ 8Δη. Π, ιδ. 560. οοἄ, Ολὲδ. δὲ τεμωρίαν ζητῆ- 
σαν (4υϊθυ8 δηῖ᾿ ΠΙΒ ἴῃ ἴοχῖα τοβροπάδξ, δυὲ νὸχ γ"5ΠῚ, 

, ππδογἱσογάίαδ. ) Θαρομβοπάσπι 6δὲ: μέ ἀεί αίίζεπι πιασγεγθπΐ, 
ϑίο σὐμωρία ΘαμΡοῖυτ ἀρυά ορεῖπιοβ δοτιρίοτθβ. Ὑ1άο ποῖδϑ 
δὰ Μεροσοέμπι 110. 111, ὁ, τάδ. οε δὰ 7λοπι. αρ. ν. τιμωρώ : 
γτιμωρῶ ἐνεργητικῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολυ μὲν τὸ βοηθῶ - ἐστὶ δὲ καὶ 
τοῦτο μόνων πυιητῶν. Τιμωρία καὶ ἢ κόλασις. καὶ ἡ βοήϑεια. 
ὅ Ἐπάν, ΨΙΙΠΙ1, “4. Τη όχι ΟΠ ]4. Εδάντ, Ψ7Ι1, 26. 6ε1ἴ Ὀπϑ γα, 
σγασοαέξο. θᾶ. ΤΧ, 12. εογοῖ. τὐμωρία, πρότεμον, ἀνταπὸὺο 
δοσις, κῦύλασις. ἐν" 

ΤΙΝΑΓΙΜΑ͂, φοποιιδοίο, φιάδδαέίξο, νἱδν᾽αΐζο. τοῖη, 
οογμδοσέϊο. ἴον. ΧΧΥ͂ΠΙ, 26. ὁδὸν ἐν τινάγματε φωνάς. Ἰμερ6: 
ὁδὸν ἐν τιναγματε (868 ἐντενάγματι ) φωνῆς δε φωνῶν, υἱ εἰξ 
ἀεδογιριὶο ξΌ]ρυτΙβ Του Δ ΠΕΙ8. 

ΤΙΝΑ ΣΣϑΣ, φμαξίο; δοποιέξο.. ὉΆΓ, φασμέξο, αἰφομέίοι 
ἴε8. ΧΧΥΨΤΙΙ, 27. - ϑδϑ, αἰἰπιέξέο, γπέδοεπι Γαοΐυ. 7πὸ. χ ὅ8)ι. 
ΣΧ, 2. τετίνακται. ϑυδρθοῖα πιῃϊ δδῖ βδεὸ ἰθοῖῖο Οὐδηρύδαι 
ὀηΐπι οηεζ[αιοογιξις δῖπα ἀυδὲο βϑῆβιιβ οδυδᾶ δᾶπιὶ 1 Ψαῖ 
βῖομο Ἰδιῖπᾶ ΡΘΙ δισιδδὲξ ἰπϊοτρτοίαϊῃβ δοῖ, ἴϑιδη 858118 00Πς 
βῖαῖ, τινάσσεεν Ἀ181] δ] τα ἀαδπὶ φμαΐδνδ, οογιομξθγ 8 δἰ στιϊβοϑτθ. 
Ετρο πιδοδβϑατὶο ᾿ϑρϑηάυπι 681 ν6] ἀποτετένακται, ηὐοᾶ ΙΧΧ 
Ῥοβυδτυηῖ, νοὶ, φυοά πιᾶρ!δ Ρ]δοδὲ, ἐχκσετίναχται. 

ΤῊΣ, ΤΙΣ, αἰϊᾳενὲδ, σΐδ, φιρὲς μέέπαπι φεῖδι “1 ἽΠΝ 
ειγι8. Οδη. ΧΧΥΙ, 10. 2 αν. ΧΥΙΠ, ». - πΠΒΝε, δὲ, Τυά. 
ὙΙΠ, τιὃ. 880. χοη, τίνες, Ὦ, 6. μαΐίες 9 ηυδπὶ δίρη βοδεῖου 
χιθηι ἢ. 1. συο408 ἥ5ὴὲ βαρεῖ, ;ξ 6χ τοδβροῃβδίομδ δρρϑτζοῖ. - 
ἶνες, ν͵ν, Ὅτε. ΧΙ, τ6. Εχοά, ΠῚ, «. 11. εἴ δ]10ὲ βδορίτϑ. - 
ἔῶσι Ῥ] αν, νέγδ, λοπιΐτιδα. Ἑκοά, ΧΥῚ, 2ο. Τεγθα, ΧΧΧΥΙ͂Ι, 

. - ἢ γταοῆχυια, (086), ΤΥ, 10. εἷς τὶς, ὠτϑ αἰϊχιέδ. «᾿ "ΠΌ, 
ημία. ἸοΌ. ΑἹ, 45. 1 συπὶ ὅγγο, Ολμαϊα. οἰ “τα Ἰοροτααὶ 
421. “ Ὡ. 1 ὅδ. Χ, 12, Ρ5. ΧΗΤ, 8. εὖ Τότε. ΓΧ,, 1. εἰς 
δώσει; 40ὶ6 ἀαδιτ ἢ, 6. μέξπαπι φιρίὶα εἷαγεί  Ἰῖα οἵ ΘΙΓ 
ΧΧΗ͂, 30. Οὐοπξ. Το". ΥΊ, 8. δὶ πῸ τεάάϊξτατ εἰ γὰρ, κέέπαπι 

᾿ Φπὲπι. Οοπέ. οἵ οι. ΙΕ, 25. ΟοΒεὶ. Υ͂, 9. τὴς "γάπησεν ἐν 
πλήϑευ αὐτοῦ (510 δηΐπι Ἰϑροπάυτι νἱάοίυΣ ἐσ Οοά. ΑἸἹοχ. ρῖῸ 
αὐτῶν) γέννημα, 4μὲ ἀταδξ ἴῃ πα] εἰ τα ἀπ δαυι ρτονομῖσι. 
510 δὲ τὶς Ῥ͵χο ατϊϊοοϊο ἢ υϑυγρδίανς Οαϊέπιαολο Ἐρέργν. 50. 
᾿Εχϑαέρω τὸ ποίημα τὸ κυμλικὸν, ὀυδὲ κελεύθῳ χαίρω,, τὲς πολ" 
λοὺς ὧδε καὶ ὧδε φέρεν, οἀὲλ ροξδηνᾶ ογοϊίοσαπι, π6α406 Υἱᾶ 
Ἰδοῖοσ, 4μῶδ τα]το5 ἤυπο δὲ ἡϊ]τιο ἔστι. Οοπέον 4086 δά Β. }. 
οκ ϑορλοοίέξ ϑολοίἑαδέα οἵ Νοδείαϊε Ἐς ρἱρτατμιδῖθ ποῖδξ 
Βοπείδέμδ Ῥ. 2οά. -- 70 ἱπιροτ, ῬΙΒ, ὅσ Ὡ5) ραγα. Ἐβδῖωι. ὕζ, 



" 

᾿ ἤ 
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σ. Ἐκ πο; ΠΌ]Π]οττπι δου θη ᾿ϑροναη τ Ὁ 6 τα, 5}. 864 δεΐδαι 
1η. }. ϑγτ. εἰ ΟΒ 814, 10 ροπίξυς ρτὸ "Ὁ. δίν. ΧΕ, 109. τές καιρὸς, 
4μαπέιεπι τοιηροτίδ. ἔπ μίααέμε δὺϊ ἰοαρὶξ ὅτε, δυῖ τίς ῥρυῷ ὅτο 
δοοορῖϊ. δὲν. ΧΙ], 18. τἰς. ἐλεήσει 5 πθηλο ταϊδουθ λετιν, βο] 1οθὲ 
4014 ἱρϑὶ 5181 Βοα πιαϊυμ ρϑσ τιδοτυμ ὀοπδογείιτι δοοδεεῖνϑν 
ταῦῖ, δ81ε, ΧΥ͂Ι, 17. φωμαίδδ, φωὲφ. δωδαηῃ. δά. ὑπὸ εἰ δένδρον. 
Ρῖο ὑπὸ ποίῳ δένδρῳ, διε φια ἀγόονδ, 00]. ν. δδ.. Ιπτϑγάυτι 
οὐιδεεϊζοτ εἰς, πὶ υδιίποχαπι χερὶ ν6] φωξάαπε, ν. ο. ΤΆΔ}. ΧῚ, 
14. 60}}. ῥογὸ. ΠῚ, ι5, τ. διυῤάκε: εἰς, ἀντὶ τοῦ, οὐδείς. 
Δαβίδ (Ῥ8. ΧΧΧΤΙἧ, 1.) ὁ Θεὸς, τίς ὁμοιωθήσεται σοὶ κ. τ. λ. 

ΤΙΣ Δ᾽ “4ΡΩ4, μέξπαπι αἰξφιμξφ. ἸῸν "Ὦ, φιΐς ἀαδίξ 9 
γε]: μείήαπι φιὲδ ἀαγοί! Το. ΧΧΊΠ, ὅ. εἰς δ᾽ ἄρα γνοέη, εξ 
πᾶπι αἸ 1418 δοϊγαξ, ᾿ 
ΜΠ Σ ΠΟΤΕ, φιωὲς ὠπηώαπι. "2185, φωξάαπι, δγπιπε, 

δ. ΨΗΙ, τὅ. 
ΚΑΤΑ, Τ7.. ποῦ, φιαγφ. χ 88. ΓΥ͂, ὅ. 
Τ]ΤΑΝΕΣ, ἐξέαπεϑ, ρσέραπέσδ. τΒὴ. 2 ὅδ. Υ,, χ8. 

πιδηεῖο δὲ χοιλάδος τιτάνων, 4.86 7οεερῆο Α. 1. ὙΠ], 4. κοιλὰς 
γιγάντων αἰοϊτοσ, 72ποδγέ. ἃ θαι. ΧΧΙΠΙ, 15, τισάνων. Κωΐρ. 
ξίραπέιωη. Αἀ4ο Τυάξεἢ. ΧΥ͂Ι, 5. υἱοὶ τετάνων, ΠΣ φ σαπξιστ. 
Ουὶ ἔῃ ἔδρεβ Οτδθοοόγααι α]188 Τιϊδηεβ ἔσοσίης, νἱάθ δρυὰ 
σωυνείενεπι ἴῃ Οτγὶρ. Μωπαϊὶ 115. 1. ο.. 16. Ρ.. 219. . : 

ΤΙΊΘΗΝ, πιρεγία. ὈΡ5)Ὁ Ῥατῖ. ἔοδηι. ΗἸΡΗ. ἃ Ρ2ν, ἰᾶθιι, 
44. Θ6η. ΧΧΙ͂Υ, 59. τὴν τιτθήν. Πδεγοῖ. τιτϑὴ, τετϑὸς, μαστὸς ἢ 
“τροφός. Οοπέ. Νιωπποοίωπι εἰ Ποοεολείέμπι αι Ῥἀγγπέολπι. δά. 

ΤΊΤΘΟΙΣ, πιαπιπια, μδδγ." 1, ἰάθτη. «φω. Ῥτον. Ὗ, 19. 
ΕἸ ΥΙΙ, 18. ἣ 

ΤΠ]ΤΡΑ'Ω νὸὶ ΤΙ ΤΡΗΣ], ἐσγοῦνγο, μεγξογο. ἔκ, 
ἤφσωγο, ἔονπιο 168. ΧΙ ΤΡ, 12. 866. οοὐ, “41“ο“. ἔτρησεν. “- Ἀ)3ν 
Ρεγζογο. 2 ὅδ. ΧΠ, ο. ΧΥ͂ΠΙ, 21. ἴον. ΧΙ᾽,, 10. - δον, 
Ῥγοζωπαμδ. Αἱ, Ῥτον. ΧΧΊΠ, 27. πίϑος τετρημένος, ἀοϊίατι 

"ζογαΐέμκεπι. ' ὔ Ἢ 
ΦΙΤΡΩ ΣΚΩ, νμῖπονο, σοπζοαϊο, ρεγομέίο, ρεγοοῖζο, 

Ῥεηδέγο. Μ5Ὶ ῬΊΒ, οοπέεγο. ἴον. ΥἹ, 9. - π35 ΗἸΡΒ. ζωβο. 
Ἰοὺ. ΧΙ, 20, οὐ μὴ τρώσεε αὐτὸν τόξον χάλκειον. ΘΘΏΒΌΙΩΙ 6Χ“ 
Ῥτεβδοσοηῖ. - Ἠΐπ, 60, ναάο. ἴον. ΧΥ͂Ι, 6. τέ ἔλαττον τρωϑι 
δσομαε, αυἱὰ πιΐπυδ νωῤπόνγαδον, δὲ δοπέξαπι ἀοονγ68 δ: να» 
γέδιιδ πιοίθ. Ηδπο Θιὶπι δὲ ρτβοαῖίομϑηι ἢδθοῖ ἢ. 1. νοχ τετρως ᾿ 
δκεσϑαι. Οδοίεδτυπι δροηῖα ἀρράτεῖ, ΧΧ Β.}. δδηϑυπι βδϑουῖοῦ 
6486. Νίαπι ἴῃ ἴοχῖῃ δοῦτ. Ἰορίτυτ: φιῥα α πιὲ αδέδὲέ ὃ ἮἘ. ὁ. 
δοου ἀθπι δε μϑΌπι: 505 γπμθέω (ἰοἰον πιδερδ, -- ΠΤ. γ) ἀσρτοίο. 
1 Ἀορ. ΧΧΗΙ, 54, ὅτι τέτρωμαε, αποὰ νωῤπογαέμδ 5επι. «4. 
τετραυμάτισμαι.. Οδπῖ. Π, 5. τετρωμένη ἀγάπης, νεέπεγαέω. 
ἀπιοτε. ὶιᾶο οι δεῖ, Υ, 9. δὸ “ολέϊῥ. Ταε. Ἰ10. 11. ο.7. Εἰεογοῖς 
ξεεκρωμένη, πληγεῖσα. - τι. ὅγπιπι. ΤΏτϑη. ΤΥ͂, 6. ἔτρωσαν, 
ὯΒῚ εὖγι, γοδοάεγωπέ, ἀεδακχῖϊ ἃ Ὀ0η. - Ὁ, σοπξοσϑθμδ. ἔπος. 
(εἴμο ἀμρίο ϑγπωπαοΐμρ, οοεὶθ ὃχ βϑιπίομίία οπδξαμοοπ δ) 



.-“ 

᾿ 

5.6. β ν ΟΝ 
ΕΙΧΧ Ιο86. ΧΙ͂, 6. παραδίδωμε τετρωμένους αὐτοὺς πάνταρ, 
τεδὰο σοπξοθθοα 1106 οπῃ δ. Ὗ μὲ δὲ Νυπι. ΧΧΧΙ, το. Οἰοδε. 
ληὴ Οεοέαξ. τετρωμένους . νενικημένους. Ῥτον. 1, 46. ὅϑγπιπι. 
1ον. ΧΧΧΙΧ, 50. σάρκες τετρωμένων» ΟΕΥδ8 ΟΩΕΕΟΡΙΕΠΙ 8. 
οοσέφογμια. ΤΙΧΧ τεϑνεώτες, οαάανογα. - Οὺλ ῬΙΏ, δαμοῖο, 
“44. Ἑκεοῦ. ΧΧΥΠΙ, 9. τιτρωσκόντων. - ἮΙ, Ρεγίγαηδεο, 

, ἐγαμονογόσγο. Ἰοῦ. ΧΧ, 24. ϑσπιο διΐεδω ἐδὲ 6ϑὲ ἀδ 9α- 
ϑιξεῖθ. αὶ ὈΏΞ., οοπέμπαο. Τλεαῖ, 1, 44. ἐτίτρωσκον ὑμᾶς, ρεν- 
οὠέέφδαπε νοβ. “Οοπέ, πάπ. ΧΥ͂Ι, 10. 26... Ογειμὲ Μδ8, 
Βτεπι. τιτρώσκω, πλήττω. ϑμέάαδ: τετρωμένον, βεβλημένον. -- 
ΠΣ δ. ἐγαηδγοεδίο,. Ῥτον. ΧΙΠ, 10. - γ55, οοπέμπεαο,, 60Π- 
ομξέο. ἴον. ΧΧΥΙ, ,2. ἐπιστήμη δὲ ἔερωσεν (δι. ἐπ ἰ6ρ668- 

᾿ἄυπι ρτοὸ ἔστρωσεν. γΙ1ά6 ἴῃ ν. σερωννύω.) τὸ κῆτος, βοϊοπεία 
δβίθηι σμέπαγαν οοἴααι. Αρπὰ ᾿δοεγολέωπι ἔσρωσεν Ἐχφοπῖτος 
ἔβλαψεν, ἔφϑειρεν. Ὄ]ρο 10᾽ Παθὸ ρ]σδβα πιᾶ]6 οοπίυρίτυτ᾽ 
οὕ ἐτρώϑη., ἐπλήγη. - ΥῊΣ., σοπδέογηον. Ἰοαῖ, ΨΠ1, 11. ον 
τρωϑήση ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ποι ρεγοοίδαγέδ ἃ ἔα ὶο Ἰ]οτύπι, 
- ῬῬΊΗΣ. Ιου. ΧΧΧΥῚΙ, 25. ὅσοι τιερωσκόμενοι εἐσὶ, υδὶ π᾿ 

τεχῖυ Ὀθῦτ. Ἰοριῖον ΡΊΠ 525, ἐπὲμαδέξω ἃ ἰοπρὸ. 801}. δηῖὸ 
Ὁ525 δηρρ]εσαμε Ἴων. [Ιμοοοὺ ᾿ίπ"0 δυῖθπν ἰθβογοως ΠῚ ἼΌ, 
ἐγαποζοδεέοπεπι, Θαϊ διγ116 γοσα θυ αι. Κ᾽ αογα ἐγ ἀγα οδβέοπεπι 
δυΐδωι ἠοῖϊδῖ νωξπογαΐιχε 6686, τ νίάογα πεορέσυπ, πιογὶ. ἘπῚ 
δυΐοπι δδ6ο δάπιοδηπι ἱπορίδ ᾿πιογρεοιδιίο. - τσ, σετρα]ο,.. 
ἀμοέμπι, ἐγαρέμπι, Ἰοσθι. ΤΧ, ὅδ. ὙΌΣ ταῦθα νοὸκ μϑῦτ. σϑοιὶα 

ψοχιϊτοσ ρεηδέγατιδ δαρίέία, ἃ ταί. μα ἴῃ ΠΙ. Οομΐ. ἐπέγα» 

ψίξέ εἰ ρεπείραγεέο νμΐπονο δοηζοασἑέ. - Ῥταεῖοτδα Ἰοριτοτ Ῥτγον, 
ΧΙΙ, ιδὅ. ἀρυαὰ ΓΧΧ (ᾳφποτυπι νοσοῖο πὰΐμὶ μα τοβηροη δ 6880 
νιάδοῖωτς: τοτρώσκοντες ὡς μάχαιραι, υἱ ἐχῬατῖα αιοααα ἐπ 400. 
εἰ Οοπιρί. ἱερίτατ, δι: οἵτινες τιτρώσκουσι ὡς μάχαιραιε), 4αΐ 
ξιτρώσκουσο ἀδ δὺο δἀδιάδτυμε. Αἀάο Ιοϑ. ΧΧΧΥῚ, τά. ἡ δὲ 
ζωὴ αὐτῶν τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων. 4086 νεῦρα ἐμ Ἠδχαρ)ίε 
Ῥτοία ει οπέβαμοοπέμα οτπα, ἢΔο ποῖ οοϊοὶδ Οοἰδογεϊπὲ: οὐ 
διξῖται παρ᾽ ἐβραίοις τὸ ἡμιστίχιον. Ἑδϊδααι Ὦος δεῖ, πὲ γϑοῖθ 
ταομυϊς ϑαδαίογίωε, Ἀδην, ὁχοθρῖδ νοῦ τιτρωσκομένη (4186 ἐ8ὲ 
χαθγα ΒΌΡΡΙΘπδπζηπ,}), οπηΐᾶ μβαδϑηῖος ἴῃ Ηεῦτδϑο, πιοάο 
4ποὰ ᾿ἰσοο 3 ΌΠΡ5 ΕΧΧῚ Ἰεροεὶπε νυ. δαποέογινῃ, ὑπ᾿ ἀγγέ 
λων: ϑεπμέενγιδ οουΐίοἶϊ Ἰοραπάυπι τελισχομένη, ὑἱ Δ δὲ Ὠσαῖ, 
ΧΧΙΠΙ, ιδ. 2 Μδοο. 1ΠΠ1|, 10. τιερωσκέσϑαε τὴν διάνοιαν. Ρεΐ- 
οοἰέξ πιδῖο. 2 Μδοο. ΧΙ, 9. σεδηρὰ τείχη τεερώσκϑιν, τλΌτΟδ 
ἔοττθοθ ρδγξογαγε β. ὕγαηρογα. 816 τρώματα (ελθαπῖοτν πανέδιϑ 
7), αοεΐς δ Ἡογοάοίο 11ν. ΝΊ. ρ.445. Αὐἀμιρεοῖσε φυοσᾳυε τρώμα 
ἀ6 οαἰαπιξέαία ἐπ᾿ ῥγοεδο αοοσρέα αὖ Εεγοάοίο 1. 1. Ῥ. 9. 1. ΤΥ. 
Ρ. 39. οἱ 118. Ψ, ρν. 436. - ψίδο 4486 δαρεα 8. Υ. ἄγγελος. 

. ΤΩ, ροπάο, δοῖνο;, οἱ Τίομαι πιδᾶ. μέοέδοργ. Δ ΝΙΡΒ, 
ϑγνπεπις 1 ὅϑδηι. ΧΥΠ)|, 45. τίαλσϑαι. - ΞΡ, Ἔμγρο. ῬτΟΥ͂. 

ι ἌΧΙΨΥ, 22. εἰσονται τοὺ; ἀσεβεῖς, μίοἰδοσπέων ἀπιρῖοε. 112 ΜΒ,» 

“ 
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διῶ βορὰ εἰσονται τοεροπ δε δὲ ἔοσμβτζα ἼΝΝῈ Ἐν, ΘΟ ΘΙ Τα δέ 
ὁπέδέωγη, δὲ ἀσεβεῖς τεϑρου δὲ ΔΙΏΧΟΏ.. α εὔο Ῥῆν. γορνέδμο: 
Ῥτσν. Χ᾽ 48. ετἰσομοαι τὸν ἐχθρὸν, «ἰοίϑοιν ἢ Ἕπἰαιϊουιπα, απι. 7. 
γ. 279. Ζκα. Οὐνὴδε Μδ. Βνεπὶ, τίσομωι, τιμωρήσομαο, ἀπο» 
τήσω. διεάαθ: τίσομαι, τεμωρήσομας, ἀποτίσω. -- Ὁ, ρὸπρ 
εἶσγο., ρεπάν, δεΐδιι οοἰνο. ἡ ες, ΧΧ΄, ὅρ. νάλαντον ̓ ἐργυρίου 
τίσει » ἴδλοπίωπι δυροηξὶ δοῖψϑϑθ - 166 6181 Ζημίω. ᾿ 

ΤἼΑ 'Ὡ, ἴσγο, Ραγίεγο, ἐοΐεγο. 5, ἰἄάδω, Ῥτον. ἸΧ, χα. 
μόνος ἂν λήσει κιχὰ, δοῖτιδ ἔοταδ πιᾶΐα, Οὐπξ, ποελἴα ἴῃ ν. 
ἀνελέω. . 

ἌΤΜΗΝ. ΜΑ ; δε ρπιδοδμηῖ Ῥογέϊο, Φσοέΐο, ΒἈέροτῖϊτυν Ἰὰς 
νοχ πε Κ4.. Ομίπία Ῥ5. ὈΧΧΙ͂Ν, ὃ. δὲ 2181} ἐπ ἰοχίμ Ἀϑῦτι 
τοδρομάςξ. 7 Ὡρῖν ϑτθμαι ατῤέϊτοσ, γαῖα ἀκατολὼῶν ἔρημα, ὕρη 
τὸ νότια καὶ βόρεια τμήματα ὨΪὮ1] αἰϊυὰ 6456) αὐδίῃ ππϑγοᾶι 
δοο)λοῦ Οσοιιδηϊδῖοτιβ δὰ γψαῦρᾶ ἐρήμων ὀρέων, ᾳυο Ὦ. 1. 
ἢ ἤδχαρία ἱττορεῖς. Ῥτδεΐοτο τ Ῥτο Ἵ δ4 πεατι ιδϑο, 
Ῥατε, δρυὰ “ης. Ῥαδμη. ΟΧΧΧΝ, ιὅ. εἰς νμήματα ἄπσα πδδρῖθ 
80 δα ἴφιε, εἰς ἀποτρμήματω δοἷϊ Ξοδοσευπα, Κ.), τὠϑὶ ϑγπωπα» 
φάμα τορὴν ῬΡοδυΐξ, Ῥλίοακ νι. Οἰοδα. τμῆμα, δοοέϊο. ΟῸὋ ἰ 

ΤΉΤΟΝΣ, τεοσέωε, ' " ἐποΐδιρα. ΠΑΊΣ Φαδεῖο,. οαϑϑεραι, 
Ἐποῦ, ΧΧ, ,5. υδὲ Ἴοοο ἐμητοὺς ἜΡσν, Ἐρῆϑον. ὧν δι; ἐφρία 
δωδ φιαμέγαέὲξ. «ἢ κα 1 

ἸΠΟΙΓΑΡΟΥ. Ν, ΦυωσρνῸΡ εν." Ε53) οὐ νῆες «4. Τ φορά, ᾿ 
ἴον: ὙΙ1,. ν1. ΑἸδδὲ φασηοο ἐξκὶ ραὲ ἐέῶφεισ, ἐρέειν τοὰ οι δομη 
«εἰ, νι σα. ἃ ϑ6:. ΧΙ, 16..οὲ Βδδϊκο. ΤΧΧΙῚ, 848... ἐς Νὴ 

ἸΔΦΟΙΝΥΝ, ἐρέρμνι, ϑ88Ρ. 1, 11. ΤΡ γ9. 4 Μαρο. 1, 13. 
ἩἩδεεγοῆ. τοΐνυν, δια τοῦτοι" 

ΤΟ ΦΘΥΓΤΟΣ,,. ἑαέϊε. κηρῃ», σδεοραιίωτω θα, - Ἐκϑεῖν, 
ΧΧΧΙ, 8. Ἐοτῖο Ἰορατυείς ἡ Π]Ὸ5. - ἬἪπ. ἴον. ΧΙ,, 4, κοιαῦξας 
Ἀσσερθιωαξ Ῥτο 2, ἐσέῶ, ὅ. Ἐμάξ, 1, 20. τδεροιάθι μοὺς 
ΦΠΈ05, 608}. ΦῬατ. ΧΧΧΥ, κι8ι 5 Ἐρᾶτ.Ἱ, 4θι. ἢτοντ. 5. 9011. αι. 
χχχν. 18. 5 Ἐάν. ψπ, ὃν, Βοῦτσ. Ὁ, 00]], Ἑδάτ. ΙΧ, 18, 

“ΤΟΥΧΟΣ, ρανέδε. ΜΌΝε, μαϊαιίῥηπι. 148. ΧΧΊΙ, 1, 
πητιῦθε. ἀϑάέεωπε 56 ραξαξέολιετε, «- ΤΩ, αἰριμδ. ὦ ἈΦρ, ΥἹ, μα, 
“- ΔΔ) Ζεσίνηα, Ἐποοῖ. ΧΙ,, ι4. ΔΌΣ ἔδαιθα ἰοοῦ τὸν τοῖχον 
Ἰόξοπάισι δὶ τὸ τέγορ. “- "ἿΣ.» 46ρέ5.. 1ο8. Ὑ, 5. -- "ρνὴγ, φαδη 
ἔμπι. Φἴφι. ἃ Ἄερ. ΧΧΥ, τ... γιάθ διρτγδ, β. νν, κεῖχος. - ἀρὰς 
ΣΡ8. Αἴ, ἴεε. ΧΧΥ͂, ἐα. τοί «ἄφμ. Ἰλοαά. Ἐπεὶ, ΧΤ,» δ, 
- γι, μαγὲφε ἐκέσιιϑ. ἜκϑοΒ, ,» 16. --ἾὯ5, ραγέδε,, ᾳ. ταὰ. 

Δα." 5 οὐδρίξ ἐπ ἀἰδιωτι, Οἴκ." οὐ διε," ῥγολέδωξῥ, Οανη 

Π, 9. Ῥπιέρ. ραείδο. « ἤστΩ δὲ ἀπ ΒΊυτιι ὉΠ 5 ὁδὶ ᾷ, ἰᾶδις 
Ἐπᾶτ. , 8. Ὁεη. Υ, ὃ. « γω, γωρέμγα. δγηεης. [68.. ὉΜΊΠ, Ὁ 
2. Ὡδὲ πιοῖδε γπεργοϑ σεδλάποδοδ. - ἸΏ, πθαδθ ρεορτίυ τ ὩΓΌ18, 
θθοὰ 'Ῥεὸ ποωιΐῃϑ ἀρφοϊϊαιένο ὙΦ, ῥᾳνέεσ, φεοοαροσευπε, “ᾳμ, 
ϑγπιμν, ἑαρίονες ἜΒΎ ΤΙ, ὅι..40 Η οὐαωιὼ δνα ἸΧ,». « δ 
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Ῥάνίε.. Ἑπκοᾶ. ΧΧΧ, 5. Τιον, Ὑ, 9. ΧΙΥ͂, ὅγ. 40. δὲ αἰ οὶ 
Ξδ6ρῖα5. ὅ Εβάτ. ΝΊ, 9. ομα]ά. 5, οοἰδαῖο Ἐπότ. Υ͂, ὃ. 

ΤΟΚΑ͂Σ, φιαθ ρορογὶξ οὲ ἀπέχα ἐδὲ, φμᾶθ ὃγενὶ ραρῥέμγα 
δοέ, αγανέάα, ζοσουπάα, ρωόγρόρα, φεπείνές. τῆμε, δέαδιέωπι, 
: δρ. 1, 26. τοχαδὲς ἵπποι. ϑφιαᾶε ζοεέαθ, αυδεὶ ὈΝΣ δὺξ 
ὈΡΠ ἰορογίηῖ, δὺϊ αὐἱὰ 64086 ἔροϊῖαρ ἔπ 514 0}}}16 ἀξδιϊποτὶ ᾿ 
8οϊϑηῖ, “εογοῖ. τοκὰς, ἡ γεννῶσα. Ὑια, Ζίσηοέενάια, 4 1ὰρ 
ὀΐαπ. ον. ὲαέ. ΤΧ, ν. “58. ; .- 

ΤῬΟΚΖΞΤΟΙΣ, ρανέμδ, ρωσγραγέρωπ, παῤένέέαϑ. "Π15ν ἰάδην 
Αἴφιι. ϑγπιπι. ΤἼεοά. εἰ Εα. Ομέπέα Ἠοε. ΙΧ, 11. δὲ χ5. ἀπὸ 
τυχειῶν. ΕΧΧ ἐκ τόκων. - Ὠγὴ ἰϑβῃ, ἃ “ὃν, ραγέγθ, Οϑῃ. 
ΧΧΧΥ, 16. ἰοῦι ΧΧΧΙΧ, ). ,).. ϑιέδο. ΧΧΠΙΠ, 9. μήποτε τὴν 
ἡμέραν τοῦ τοκδτοῦ σου καταράσῃ... ἔξμῖσ, πο ἀΐσπι παξένἑθαξὶν 
ἑώωαο νεαΐεστιαϑ.. ᾿ | Ρ 

ΤΟΚΟΣ, ρμαγέωδ, ἴξ. ϑνα, ζοοπια. ἰξ, ἀοίμα, ζγαιμ. 
πν, ρατέμε. Ησοβ, ΙΧ,' χ5..-- νὧϑ, αἰδδέξιεπε, ἃ Ἄδρ.. ΤΥ, 7. - 
ἤη5, ἀδδέειπι, Ἰωανὶτ. ΧΧΥ͂, 5: εὖ ἀργύῤεον σου οὐ" ϑώσειρ ἐπὶ 
τόκῳ, δτβοπίυχα ἔπατι Ὠ0π ἀαῦλ8 δὰ μδέραπι. γὶ1άς εἰ 5, ΧΙΡ, 
6. Ἐχεοῦ. ΧΥΙΠ,.ι8. δυι. ΧΧΙΠΙ, 420. οὐκ ἐκεοκεοῖς τῷ 
ἀδελφῷ σου τόμον ἀργυρίου» καὶ τόκον βρωμάτων, καὶ τόκον 
ράγματος παντῆς.; Ὁθ ἔοοπογαδάθ ἔγδιε ἴθο δὰ μοργαπι Ῥθοτ» 
πἷαπι, 60 ἔτυρεδ, π6Ὸ 4υδπθρθὲ δ] δπὶ τοῦ. 5 Βι ἀρ, ΙΝ, 7. 
τύκος ἔρβαπι ϑοαπιπιᾶπι ρδομηέαε αεδέέαπε πὰ οἰγπ᾿ διγὲβ 
Βοῖαι. Τλοῖα δυέθηι δδῖ έϑιεσα τόχος ἃ εέχτω, Ῥαγέο, 4αϊα 65ῖ 

4π88ἱ ρατίσα ρεσυμῃΐαθ. Νοιιρό: φόχος ρχορτίδ οἱρηΐβοαϊῖ ραν 
ἐτν 5. Μίδεωπι. «Αγξοπιέάονεια. Οπαΐγοον, Ἀιδ. ΤΎ «ς.. 58." τόχος 
καλεῖται πᾶς ὃ γεννώμενος παῖς. ϑίο δὲ ἴη Ζδς. γγεέ δ. 
νην. ὀχροοϊζον υδὸς.» 6 Πεσγελϊο γέννησις. ἴπὰ8 δερο μϑωσα 

Οφόκος ἄϊσξα ε81. «“»ἰπέοσίξα ἴπ Ῥοἐἑέϊσέε : Ὃ δὲ τόκος αὐτὸ 
(νόμισμα πϑΡ6) ποιεῖ πλέον, ὅϑεν καὶ τοὔνομα’ τοῦτ᾽ εἴλὴ» 
φεν. ὅμοια γὰρ τὼ τιπτόμδνα τοῖς γενπῶσιν αὐτὰ ἐσειν. ὃ δὲ τόκος 
γένεται νόμισμα νομίσματος. σά 6 διρωαπδεπιῖξ ποέ. αὐ «ΑἹγἐφέορᾷ, 
ἵναδ. ἡ. νϑ. δὲ νὶ 1291. Οὐσχιἔεν φσυοαυὸ ἀδ δα γοοβρ μοῖαίδ 
ϑΌρτα ἴπ ν- πλεονασμθς. -- ἼΠ 1. Ὧν αὐδέμος, ἤγῶμα. Ῥε. 1ΑἹῪ, 
τι, ὨΧΧΙ͂, τά, ἴῃ μόπιοτέοτι ἰοσο: Χοελέενμδ οομλῖοῖξ Ἰο 5 65- 
Φατὰ ἐκ δόλου. 848 ἐπ΄ 1218 φυσαηθ ἰθαὲβ ἢ ΡΘΣ τόχος ἃ ΟυΧΧ 
τοἀάϊτοτ. Οοπξ, Ζμἐϊσγὲὶ Ἀέσσοί!, δος. 8. 11. ο. το. Ρ. 451. 
ἝΟΚΉῺ ρτὸ ἨΠ.. γηδά ξεν ἴετε. ΕΧ,.6. Ἠΐο φαοῇ ο ]εβασεεξ 
“πιο, ἀοῖίμδ. «- "ηῃ, “ϑπηξ υἱτῆπιδο ἔξεσδαα νοοΐδ ἤηϑυλ, λαδέξαξϊο 
ἐμα. ἴστε. ΤΧ.,.6. .ϊλο φυοαυθ Ιβρρρσυπε ἢ. διωρέάδαρ; κύκορ» 
εἶδος πλεονεξίας. : δ 

ΤΟΔΛΊΤΑΩ., αὐεεσ, διβρέπδο, οὔκπιο. ". τῶν ΗΠ ΡΒ. δ 
τ», οδάμγο, γοδοῖο. ϑγυησι. Ῥεον; Ὑ1Ὲ, Ἰὥ, ἐξολμησε πρόσω" 
πον αὐτῆς, οὐὔνπναναε ἔλοῖδαι δυδπι, ἴδε. Βὲσέδειε. ΔΊΑ] ἔσπι 118 

νοτίοτο: σμώάσοσεπε, ἢ. 6. ἐπιριμαϊδηέαης αο Ροἐμέανβαπει, χα ἀῳοῤαέ 

 αοίοπι Ἔφὠωαπι, δυῖ, 5ἷ, φαοᾶ ὁσοϊέοοτθ δἰ ἀπ δ μοκρεὲ,..1 6658 

τεῖυ προσώπῳ, ἐπεριραίσηέθ᾽ 86 ρόδοξέ [ασὶσ δα. -- τῷ. οαρίο. 
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Ἰοὺ. ΧΥ͂, 12. εἰ ἐτόλμησν κἡ καρδία σου; φυλὰ αιεϊδέ οσγ ταμπι 
86. πρὸ Βαθϑὲ ἀφθοαυο ποιλοῦθαι σε φούῤῥεια!, ἀθ ἃ ϑγπμη. δ 
Τλεοΐ- Ἀ. 1. μεν ἐπαίρεσθαι τεδάϊτοτ. Αἰαείο δον εδὲο Δαϊθα) ὁδὲ᾽ 
ἐμροτδέα.. - οὖ κἶ9, ἐπιηρίδο ὁ0ν. Ἐδιδ. ΨΙ, 9. τί οὗτος, δ 
ἐτολμησὲ ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο; 48 μἱο, ᾳυὶ αὠδεὲ Ὦρα 
ἔδλοειο ῦ κφιῖΐα (3) ΟΥ86]. 11, χι. 5. Νίδοο. 1Π|, 21. τολμη- 
σακεὸς ἐξαλλοιῶσαι, οὐτὰ λὰ ἠαδογατοηαμα (5. ἀφ σάδγσπιμιν )» 
αἱ Τπἄδ2608 δὰ ρταθοο8 πιοζερ ἰσϑδυσοτθιιυδ. 7149 Ογοέίεπι μά 
δ, }). οἱ ΙΗ σα. Υ, 8. 

ΤΟ ΜΗ, ακάαοία, Ἐ. ζονεἰξμαζο:, νὲθ δὲ τἐνέμς δαϊλέοα, 
ΣῈ, ἐόγγον. ἴον, ΧΧΧΙ͂Χ, 40. δύξη. στηθέων αὐτοῦ τόλμην; 
0. περιέϑηκας. 1τὰ οἂ, Ζοηαὲνιδησέδ. ἸΝοα καθ. ΟΟὨΕ. ,«{, ϑολιέῖα 
ἐσσὶ ὐοπηποπ. αὐ ῬὌγομ, ΧΧ, 2. Ρ. 317.͵ - ΠΌΤΟΝ ΠΞΌΘΌς 
εορῥέαέέο σὲ πιοίδἑέο φοείσγωμέα. ον. ΧΧΙ,, 7). ὅτε τολμῃ ἐπίς 
κεισϑέ μοι. Ἰίὰ Βέοίζξμα Τγοπιπεέμσι ϑοσαῖμα, ΜΠΩ1 νἀ φηζην 
γοῖρα σταθοα ϑοσίθβδ 6266 »ος ἀμ αοίον πιλλὲ ἱπδέφεϊξεο,, 118 
αἰ τόλμῃ. ᾿δηϊαπι τοσμου δας μοῦν. ΠΌΤΏ., -φποά- ἢ, 1. περέξέδον 
πόθον »παολίπαῤἑῥοηδε ποῖαι, ΥἱΔ6 ϑρτβδ 8. ν. ἐπίκειμωι. Ὑ] ἀφ 
οἱ Ἰαάτει. ΧΥ͂Ι, 8. ἐεε ἃ Νίαοο. ΥΠΠ,, τι8. ἐπ 400 ροεῖρτϊοτῖ 
Ἶοδο ἔδινδι τόλμῃ σϑοϊξις μὸν βογεξεδαΐμεα, εἶπε σέ Κογεἰέμεῥο 
ποτα δοὐδίοαπι τοβάϊμιε, Ῥεδεοιηΐθ ὅγγο.. δωξέσε: τολμηρόρι 

᾿τὸν τολμηρὸν εἰς τὸν ἀνδρεῖον μέταλαμβάνουσον.- 
ΤΟΛΜΗΡΟ Ὁ Σ, ἀμίαι, εαείσοέμα, ἤργηθ. πφφμάρε. ι δὲν 

ΥΙΣ, 18.. τολμηρὸς, » δοπποέαγέμδ, αὐρας, ἤσγωε, ,ϑίκδο, ΧΙΧ, 
.9. μβοῖιο. δοοτίδδοπὲ ἀφάϊτυδ τολμηρότερος ἔστωι, α΄. ὁπωκνο δθμη 
ἐμ: Ῥτοπϑ "ὲ, α«μαασὶφν ὩδιΔΡΟ 8. σοηβεσηπέίον αὐ οπιῆδα 
ξοπετν δ. 7αοίπονα δὲ δοσίεγα ρογρείγαπα, Κ᾿μὲρ. δέ, πιφημαπι. 
δίο φυσατο ν. ὅ. [π΄ ἘπδιΌΡ]ο Οατπισγατέξ, χυρὰ ὥρονίπμα 
«πουσίξ, Ἰερίτυζ πονηρότερος ἔσται, δι᾽:}}1} Ἰμοάο δοίδι δὲς, 
ΧΧΤΙ,.: Υ οἱ οδαϊά. μοῦ 6. μρλῦ Ῥχου. ΥἹἱ, 12. υϑῃερδιυτ, ἡ" 

ΤΟΛΜῪ ΠΗ, ἔαμα ααγρέα “(. μεκα, (ἷξ, φρουμάηχῃ ὅμί 
«6πιὶ ἀγρία κολοκύτιθυ). σοϊοογπέλὶδ εγίραοένές, ᾿ομομγδὲέέᾳ, αρνό» 
δἰΐδ. ὨΠΡΌΒ Ρατ, οοδοογηϊλιἑασο, ομοιπιαγθα. ἀρτγοϑέεδ. ἃ Ἄσγ. 
ΤΥ, 390. ὀυνέλεξαν. ἀπ᾿ εὐτῆς τολύπην. ἀγρέαν, οοἸ ρου δαξ ἂὸ 
ἼΠς. Σιν δέξαπε ἀρταείαπι. Οἰἶοδα. ἐπ ἐξ: ΤΡ. ερ. τολδηηην, 
βοτάνη δηλητήρειος. Τὰ τὼ Οοώ. 2275. "Βοαϊείαμο. Τωῃ δα.  αδνέε. 
γίεῖοες δηλητήρεέορι ϑωέααε: ᾿τολύπ),. ἀγρία κυλοκυνϑη. ϑοεῖδφ 
Ροιΐαε: τολύπη ἀγρία, κολοκυνθη. Ζ1.εχ. Ογνεδὲ 3,8. τεσ, 
τοιυ πῆ; βοτάνη, τροφὴ χοίρων. Οοἠὐξ. Οἱ. Οεἰεξὲ Ἡἰϊατοδοι. 

ἽΡΟΣΩΝ δεοέξο, ἱποΐφοο, Ἰὼ.» ̓ ορτηδηξιηπι, Ραγα: Ἔθος 
Ῥε.. ΟΧΥΧΧΥ, 15. - ῬΏ:, οαπέμδ ἀνέμπι. ναπὶδ ἐποΐοιο. Οδτῖὼ 
Π, χ2. - ῬΏΚΩΠΣ 3; ἀδοΐδα 56ὰ εἰδοξδίο. “ἴφε;, θὲ ϑγπισι. 890. οοᾶ, 
λει. 1)αη. ΤΣ, , 37. ὙὝΙα6 8. ν. τέμνω. δὴ, Ῥονπιμέαξϊον. 
Ἐ. 1. Μηδ... Το". ΧΥ͂, 52. Τηοἱβίοπϑ βηΐ8 ἐπιροιϊςατ. 

ΤΟΜΟΣ, φιιοά. Φοοαηάὲ νἱπεὲ λαῤεέ, φὶο αὐφμία “δοαέιν. 
ΌΘΝΌ, φωίον. Ῥτον. ΧΧΧ, χά, ἔκχονον νομμδν' (ἐς ) μαχαίραρ! 

“- 
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ὀδύντὰς ἔχει; ᾿ καὶ τὰς μύλας τομίδας “ βοποτδιῖο τη 8}6 ἀφηῖος. 
μαρεῖ υὲ ρ]αάϊον,. δὲ πιολᾶγθ8 δφοσμεὶὶ νέκι ᾿“λαδεπέεε. Οταθοὶς 
4115. ἀδηῖοϑ φυδίαοτν τὰ δα 1 τομεῖς νοςαπευτ. ῬΡοΐζμα 'ὰν. 1]. 
680. 4.595, 91. «κἱ δὲ. ὀδόντες ταῖς γένυσιν ἐμπεφύκασε δύο καὲ 
τριάκοντα ᾿ ἑκκαίδεκα ἑκατέρᾳ σιαγόνι ἐγγεγομφωμένοι. “ὧν οἱ 
μέσου τέσσαρες κἀλοῦνται τομεῖς, καὶ ὶ διχαστῆρες, καὶ κεένες, καὶ 
γελασονοι' τὸ μὲν, ὅτι τέμνουσι κὴν τροφὴν. -«αὲ διαίρουσε καὶ 
δίχαξουσι τὸ προσπεσὸν κ. τ΄ λ. 

᾿ς ΤΟΜΟΣ, δορπιοπέμπε, ἤγσίωπι δοἐδϑέοηθ αδίαέμπι, ξ, 
φοδωτηθν, ἐέδοτ. ἩΔΔῸ, δοτα. ϑγπιῆν. Τότϑπι. ΧΧΧΥΈ, 2. 5 Ἐπὰν, 
ΨΙ, “5. υδὲ Ἰοοο᾿ εὔποσ (4υσὰ γμίραέμδ ἐὲ ϑγγμθ ταϑυῖυ) δ 
φυϊδυεάδαι Οοδά. τορουίρει ἀυπι Κι τόμος. ψοῖρα ὁυπξ: καὶ 
εὐρέϑη τύπος εἷς, ἐν ᾧ ὑπεμνημάτισεο ταδὲς. ἸἈοδρομάεῖ 1οὲ 
ΟΒα]ά, πῦλῸ, Ψοέμπιδη,, 00}}. Ε8ἀτ; ΨΊ, 2. ]οσορῆει φυοήσπο “4. 
1. ΧΙ, 4. Ρ 557. βιβλίον μάθοι. - ἰὰθ ἐδιπιθα ἐπῆγα 8. τύπορφ. 
παα : τόμος, ὁ χάρτης. Ἰἴὰ εἰ ἀρυὰ Τδεγολξειπα ἀσροηξίυτ, 
ΕΌΣ ἴῃ ποῖ, οἰΐαίαι ϑαίπιαδέμα ἴθ ΚΖ σρέϑο, 'Ῥ. 446. (οπέ. ε᾽ 
Ἠοίπιπυσατιν 74. δγϑέσπι. “Δηέέσιε, ἐξέσγων, “Ῥ. δο. 

'ΤΟΩΤΟΣ ΧΑῬΤΟΎ, εορπιοηέμπε νὶ νοίμπιθηι ἐϊδηὲ, ταν 
μολών, ἦἶπ5. ΨΗΙ, "- λάβε σεαυτῷ τύμον κινὸν μέζαν. ΑἹ. ἴοῖ 

 Βαῦσεε τύμον κανφοῦ μεγάλου, 8]. τόμον λάρεου κατνσῦ μεγάλου. 
ϑοἃ οὔπὶ 181} δὲ τὸ ἔσχῖα Πόρτι, απο νοοῖ καρνοῦ υ τεδροιχάοδ, 
τ᾿ το χἄῤτου ἴῃ ΝΙΒ. χαινοῦ ββοῖ!δ Ἰοξὶ ροϊποτίέ, ἱποπιο δ]1δ5 

ἀν νἱτίορα ἰδοῖέο ροπαίΐίπδε δραὰ ΕΙΧΧ δάάΐξα γομοσὶ δία, 
᾿ βου τί πααηι δοτίρεῖ58εὲ ρυῖαι δὲοίξωο: λάβε σεαυτῷ Ἰὰνορα ἔχε 

- ζόυ μέγαν, ϑύπιδ ἔἰδὲ νο]απιδο Πἰδτὶ τασράνῃ. 
“Ὁ ἸΟΝΘΡΥΣΤΗΣΣ (58: φοτίῃε τονθοφνότοςς.)»" τρβέγπιμ 

»αδονι,) ϑιδεινγγο, ἀείαλον. ἸΧῪ Ῥᾶτι. ΝιρΒ. ἰᾶδιι. “ἴ4με, Ῥτον. ᾿ 
ΧΥΙ, ϑ. ΧΧΥ͂Ι, 0. δὲ 22, - 715, σοπλοπέϊο. “{4:ε. ῬΊΟΥ. 
ΧΧΥ͂Ὶ, 8 (δδιθιιαι σϑοιτζδοιαμ δεῖ ἀχ-τονϑορυστῆς » ἃ τεῖθο 
᾿τονθορύ(ω ἰκ νος λίρα ̓Αἰεῖσασι Ῥυϊαῖον, 41|8π| ονϑρυζω. 
ρων ὅα γσέμα ᾿ Ῥεῦβαπιν ΤΠΥΜΕΝΊΜΗΝΙ οὐ Ἴ7γιοι- 
Ἀΐαρι ποῖ, “ἐεξς. Ὀ. 885. 

ΦἼΟΊΝΟΣ, ἐδώον", ἑπδενιϑέο, δὲ "ὰ " πδδ φμέαῖ ΡΝ 
ᾧ: Μάοο. ΙΙ, 15. λελυμένων τῶν τοῦ σώματος τόνων, υϑὲ Ζαί. 
κέ, φοκρονγὲδ νέροπε ασοίεο, Ζοπατας .Ζιεπ, 00]. 1736. τόνος» 
ἡ ϑύνωμες κ΄ τ΄ λ. Ῥλλοα πὶ σίου τόνος, ἐθῃμ5, “οοδηξμϑς 
ἐδημέϊ Ὸ.,, ἐξ 0}. ὶ 

ΤΟΧΕΎΜΑ , ἠμασιάτοι, σηοέϑειεπ 6σὲ., δαρβιίέέα ,΄ Ἰαοιέιιηι, 
Ρτεορεῖο δαρὶἐέαξίο, ἐσέμιθ 56 ἑαοῖιεδ “αρέξεαφ. γη. σϑ. ΧΟΙΧ, 
“8. Ῥφον. 1,5. ΧΧΥ, ι8. εἰ αἰὲδὲ, - Ῥῶρ, “εγίεαςφ. ὅγπιπι. 
Ρ.. ΤΙΧ, θ. πὲ πο Ἰορῖς ῶ, ἂἱ ὩΡΏΒΩΪΙ βἰαϊαδτπας, δὰ 
ἀταηνανξε, Ὀυΐ εδὺ ἑασιμωαγὲ, ἀπὰδ Ὠλοθν., ἀγα. - Ὦυ, 
αγόμ5. ἴδε. ὙΠ, 44. ΠῚ, ,8δ, ΧΧΕ, 5, Οοηξ,. φῃραυθ 
2 Μδοο. Χ, 50... 

᾿ΤΟΞΕΎ' (2, ᾿ἑαριώον, δαφίξέαϑ δηαζέέο. ΠῚ)» ἑάθη. [οτθϑηι. 
1: λ4» .ΤἈφοά. Ἑκοὰ, ΧΙΧ,, 15. τοξευύμενορ, ὁαφέδἑα οοηρίαι, 
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- δε: 2, ΚΔ] οἱ ἩΙΨΆ. 2 ϑδιι. ΧΙ, ",...6. 2 Ἀ6ρ. ΧΙΠ, 157. 
Ρᾶτ, ΧΧΧΥ, 45. 

ΤΟΞΊΧΟΣ, αἀνουαέωθ να] φαρ εέαγίι», ἸΌε, οἰαμδιδ, 
ἀπρωδέμδ. ὅϑγπιχι. Ἐο ον. ΧΤΙ,, 10. τοξεκαὶ ϑὺροέδες. 1 Βίοίέμδ:, 
δθὦ π1816. Ῥαχεῖποι ροιτίυ8 δθοὸ νοχ δὰ χη δ, ἃ Ὁ), 67. 
ἼὭογαγο, ἀρονίωγαθ μαγέοίϊδθ, αὐδϑὶ εαρέξίϊδ ρμογζογαέαδ ἀο 
ἐγαπεῖχαε. Ἡϊΐϊῃο τοξικαὶ ἀϊοῖδε ξεηθδῖτδο οὔ αθδα, αυοά 
ἱπεῖδσ δαριτάσηιλ δηροῤίοπι ἴῃ δοδθδ Ἰυπθῃ ἱπιοϊτέθηϊ, δὲ 
ἱπε ϑδοῦβ ἀἰ]διίεπῖαν, υἱ γοτθὶ8 Σἤέεγοηγηπὲὶ αἴᾶτι ΟοὨὩῇ, 6κ 
Ἡϊογοπγπιο ποῖδῖα 1ἢ σψόοοα τρυπτὸς οἵ 2 ὠἐέονὶ ΜΗ ϑοσέξ, 8αον. 
.}ν. Ψ]. ο. 15. Ρ. γ34. οηζτγεγέμα ἴῃ Ἰαὰ, Ψ, 8, Ρ. 2γ1., Μϊΐ6-. 
τοηγπεὶ οοτϊθοίυτα ἀδ θυρίσε τοξικαῖς Θχροδίῖα, δἀάτ: Οὐδ». 
φαδηλ ὩΣ}}1] νϑίδαγοϊ τοξικοὶς Δρρε]]ατὶ, ἀποα ῥμϑγ 688 δαρίτατὶξ 
ΒΟΟΏΤΙ 10 δοδῖ6ϑ διιἃ ἰδ00}]8 τϊτογεηῖ,. Αἱ δέερλ. ἐδ ϑογηθ 
Οὐε, αἀ Κ΄. δ. Ρ. γοϑ. οτοῦϊε ροιῖϊι8, νοσοπὶ τοξρκος΄ ἔα1886.ὃ 

. Ἰαϊίοσ 8 βρη! βοδιϊοηΐδ, οἵ τόξον μου ἴἀπίυπι ποῖδτθ ἀγοιμῆξ, 
868 οἱΐατ οπρπδ, πο ἐοία “οἱ ἐαρέαεδ δὲαοιεέάέμν δὲ δηπιξἐἐπεγεξειν", 
δ5 θπᾶα, δἀάϊε, δὲ σφενδόνη οἴίδιι ἱπῖοτ σοξικὰ τϑοθηδοσέ 
Ῥοϊετῖξ, 4πὰ ἰδριἀ68 ἰἸδοεσοηῖον ὁξ δοπίοταδγαπῆιτ,. ΕἸδ τοξ». 
κὸν ατὶϊ θίϊδιι σᾳφενδονικὸν. Θυρίδες οἴ6ο τοξικαὶ ἀγα σφενδο- 
ψικαὶγ τοιϊσυ]αιδο, δικτυωταὶ, ἱπδῖατ Τυάδτυαι ϑὲ σφενδονῶν, 
4086 τονοσᾶ βὁπηΐξ τοι συϊαῖδα δὲ οροτὶβ ἱπρ]οχὶ οἱ 110]. 12, 
Ῥοδϑαῃξ τοξικαὶ θυρίδες φαοᾳυθ νοτιὶ  επεδέγαθ ἀγομαέᾶα, Ὦ. 6. 
αθδττι ΒΌΡΘΕΙΟΣ ρᾶτβ8 ἱποῦχνα 68ῖ ᾿πδῖδυ δζουδ,, οαδυδιηοὐὲ 
δοάϊδ δβιπἪὶ 4υδπὶ Ρ]ατίπιὰθ ἴω δοᾶ:ριυϑ βδοτίβ. -, ξυμ, ἀρέγα» 
ομμπι, ζογαπιεπ ἀρογέϊπι, Ρ6᾽ φιοῦ ἀγα [γέρίαϊον ρενσρίκαέ. 
Ἰυά. Ψ, 28. ἐκτὸς τοῦ τοξικοῦ, οχῖτα δαριέέαγέεπι, Κ᾿ κέρ. αἷδ 
εοοπαρσιεῖο. ; ; 

ΤΟΞΟΝ,, αἀγοιιδ., ἰϊ. ϑαρίέέα., ἰἴξ, ἐγίδ. Ὑε, ἔμα, ἔωπιδυι, 
“41. Τοῦ. ΧΧΧΥῚ, 30. Ονγε. αὰ ἢ. 1. ἕτερα δὲ ἀντίγραφα ἀντὶ 
τοῦ ἡδαὴ, τόξον ἔχουσιν, δὲ μεν τόξον βἷπὸ ἀυδῖο ἀγομϑ 606. 
ἐεδέϊδ 5. ἐγὶϑ Ἰπτο]]ερὶ ἀθθοῖ, -- πϑνθε, ρλατείγα. ἴον. ΧΧΧΊΧ,. 
45. - γη, δαρίεέα. 4 Ἄδερ. ΧΙΠΙ, ιδ. ᾽1᾽ αν. ΧΙ, 2. Ῥε. ΧΤΠ, 
ὅ. - ΠῚ] ρατί, ἑαρμέαπϑ. τ Ῥαχ. Χ, 5. - τὺ, νεγέέαδ. Ῥε. 
ΤΙΧ, 6. Μ͵Δε βυρτα 8. τόξευμα. - Ὀώ. ἀγομδ. Οθη. ΤΧ,, νϑ. 
1ά, ΧΧΙ͂, 16. δὲ 4)101 δδδρίυβ, -- ως 13, υἱόδμο ἀγοιμδ. 105. 
ΧΙ, 20. τόξων γαλκδιον, θαβίίέα ἀόγδα. - ὌΨΙ ΚΝ, αγπεαέως 
ἄγοι. νι Ῥανι. ΧΊΪ, ο. τόξῳ. ϑετίθεπάυπι 6δῖ τοξύταεν δοαυϊΐτ 
δηΐπι σφενδονῆται. Οοπιρὶμε. Ἠαδ6ῖ: ἐντείνοντες τόξον. ἴπ 1 ἰθτὶθ. 
Ἀροοιυρ 8 Υ, Τ΄. τόξον ἀϊοίτυν κατ΄ ἐξοχὴν ἐτὲφ, Ἀεῦτ, ΩΡ 
1253 σ6π. ΤΣ, χ4, Ὑ146 δίτ. ΧΙ,ΠΠ,.1.4..1,, γ. Ἡοογοῖ. εἴρη, ἡ 
τοὺ ἡλίου ἐν ταῖς νεφέλαις χρύα, τὸ λεγόμενον τόξον. Ζιεχίοο 
5. ε Οοά. Οοἴδαγε. θογθ. ἔρες, νέφος ὑγρὸν κατὰ ἔμπτωσον 
τοῦ ἡλίου πεποικιλμένον, ὃ καλεῖται τόξον. ᾿Βαρείἑωο ΜΗ. Ἐρίδέ. 
αὐ Οτνερον. Κγαΐν. Ρ. 260. τόξον, ὅπερ ὁ κοινὸς λόγος ἶρεν εἴωϑεν 

ἐπονομαζεεν. Ἑξοάδῆι τηοάο. οἴξατα ἀρυὰ 1 δἴΐπο8 ἀγφιρεεδ 80 Π|1- 
τυγ, Ζιωοτοί. 11}, Υ]. ν. 525. ἐμπὶ οοἷον ἐπ πέστἧε σκέαδαὲ πιῤδέδιρε 
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511 ΤΟΞΟΎΤΗΣ --ἰ ΤΟΠΟΣ 
τ γραμΐ, Ἠδογοΐεμε : τύξον, κυῤίωῤ αὐτὸ τὸ τόξον. δηλοῖ δὲ καὶ τὴν 

τοξικὴν ἐμπειρίαν. καὶ αὐτὼ τὰ βέλη. 
ΤΟΞΟΤΗΣ, εσριβανγέωθ, ἑασιίαέογ. Δ»: ΠῚ Ὸ, Ῥατῖ. 

6] οἱ Ηρ. ἑαοπίαπφ. 1 Ῥαν. Χ, 5, α Ῥαν. ΧΧΧΥ͂, 45. - 
Ὠνὶ)3 τσ, τέγὲ ἐπ ἀγοιε. Ὁ. 6. ἀγοὶς ἐπδέγεοέξ ἀὰὶ ἀγπιαίέ. 
1 58, ΧΧΧΊ, ὅ, - δυΐ ἢ, σαΐδαηα ἀγοιεπι. ἃ Ῥαν, ΧΙΥ, 8. 
- τ ρώ3, αγπισέμα ἄγοι. 2 Ῥασ. ΧΥΤ]Ι, γ7. - ΣΡ ΠᾺ Ὃν ἐσσὶ 
απ γον. Οδπ. ΧΧΙ, 20. - Ὠψρ ὉΒῸ, ρνγολοηάσπα ἀγθιπι, 
Ἀπιοβ, ΠῚ, 15. - ΩΡ 153, ,Μώέμδ ἀγοις, Ἦ, ὁ. φιρὶ ἀγοῖρ ἐὐέέξεν, 
Δοϊ ἀγπιαέμδ ἐφέ. δγπιπι, ἴοὉ. ΧΙ,Ϊ, 19. ἀνὴρ τοξότης. - πὉ29, 
Ῥείειλέ. τ Άφξ. ἵ, ἀά, 65. οοὰ. Ηδρ. ομεογνδιῖο “Μοπεξαιιοῦ- 
πίο, ἀυθι οἵ νἱάθ δὰ 2 ϑδ:. ΨΊΙΠ, 10. - ἜὩ"5, «4»απιαεί. 
2 Ῥαν. ΧΧΙΙ, 5. Γιοροταως ἔ35 ". ᾿ ΝΙΝ 

ΤΟΠΑ ΖΙΟΣ οἱ ΤΟΠΑ' ΖΙΟΝ,, ποπιῖδρὶ κόπεπιασ νέγοπέῖ, 
ἂθ 4πὲ νυἱάο Φ)ίπ. ΧΧΥΤΙ, 8. {εέάον. Ογὶρ. ΧΨῚ, γ. Ἐν. 
ωδεπι 10. 11. ο. 0. 15, αμγπε φοίξάμπι. ( ιἀα δῃρτᾶ ὁ. Υ. 
τίμιος.) Ῥδ. ΟΧΨΤΙΙ, 126, ἡγάπησα τὰς ἐντολάς σου ὑπὲρ χρυ’ 
'σέον καὶ τοπαζιον, διηδνῖ ργϑθοερίδ ἴτιδ τῃϑρὶβ 4τιδπὶ ΔΌστιπι θὲ 
ἐορατίυ. Αἀ ἀ4πόπὶ Ἰοοππὶ; 7ἰδοασογοέιεδ ῬΡ. 902. Τῶν γαρ 
εἰμίων λίϑων τοπαζιος. εἰκὸς δὲ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τοῦτον 
προτιμᾶσϑαι τῶν ἄλλων. Ἠποτεεροκχὶι ϑμέάαε, διποῖδηϊθ δὰ 
11 ὺπὶ Αὐσέογο, ἡπδπᾶο ἰϊᾶ: Τυπάξιος, λίθος πολυτελὴς, κατ 
ἐκείνους τοὺς καιροὺς τιμώμενος. ϑυϑρίοος ταπιεη, ΤΙΧΧ Βοῦτ, 
ὩΟΠΊΘΙ ἸΏ τοϊξπαΐδόθ, (Ὡ6 Ρΐ6 τερεζδσεῃῖ ΔΌΓΙΙ) 516: καὶ τὸ 
σοξ νεῖ τὸ παζιον (νἱᾷο Σἴεσγοῖ, 5. πάζιον » ἰδίᾳφιο [πε||}}, ἀοίηάθ 
ψότο Ἰοηρίτα ἀϊη9 ἴδρεροσἕβ δὲ δου ρίοσιπι νἱτῖο ξδοΐιηι τοπαίζιον. 
ψιὰς Φαΐέ:. ἤοπι. Ορά. Ολέε. Τραη οἶον. 65. -- τοῖα (ἂθ 40 
Ἰαρτάθ εὐπξ, βναμηέωπι ἂἀθ σδαέίδε φαο. ἀδῦν. ὩΡ. ΤΠ. 6. 9. ἢ. 
δοδ. 864. 8δὸ 24. Βεγπαγαῖ, αὰ 7οεορᾷ. ΑἹ. 7 Ῥ- 180.). Ἐχοά. 
ΧΧΥΙΠ,, 1γ. ΧΧΧΙ͂Χ, 8. Τοῦ. ΧΆΨΗΤΙ, 10: δ 41:01, υδὶ 
οἶμβα]ὰ, Βαθϑὲ)}Ἴ", δ Μ|2.5, λογδα “ἔρθη, Ἐπὶ 4πῦ486 τοπά- 

., δος Ἰρ185 μυϑξίοβῃβ δυσὶ οοϊοστί αυδπι δἰ ταὶ ἑττ8, 4ποπι ἴα 
“«ὙΒοΡαιάθ τορογῖτὶ τγαὰΐὲ Χρηοον ἔθο ἵτι Ιδτο, “: ἀκιβουῦ δ!" 

6 ἔυν Ζεέίλορποπιοη. γιὰ. δίγαῦ, ἢν. ΧΥ͂Ι. οἱ “ροίδέωπι δ Ῥε. 
11δ, 1727: ἷ 

ΤΟΠΑῬΧΗΣ (δοτιθίταν φύοᾳαο σόπαρχος ἀρυὰ “1{εοἦγί, 
ἐοραγολα, ζοοὶ Ῥγαεΐοοίιδ δυῖ Ἀγαξδθθ. Ὁ Ολοορῆ. ν. 662.), 

δ ΒΎΦΠΙΝ Ομ] 4, ρΡ].ν, φαέγαραο. 85. ΤΠ, ὅ..- ὯΠΒ 6χ ἼΠ5, 
μα. ἃ Ἄς. ΧΥΠΙ, λά. 1ε5. ΧΧΧΥΤ, 9. - ΜΟῚ »]Όσ. οδαίά. 
Ὅλα. 1Π|, 3. 28, (δὲ νἱᾷ, ϑολαγγενιδονσέμο.} ΝΊ, γ. - Ὄρθν » εαΐον, δἴϊδτι ῥγωεζεοίμα, 4, ἃ, ἱησρεοίον. Οεα, ΧΙ, 54 Ὡῤὶ δολοῖ. ἐπισκόπους. ᾿ 

ΤΟΠΑ͂ΡΧΡ᾽ 4, ἐορανολέα, πιμπιιδ ἐοραγοῆαο, Ῥγαοζερέα, 
δοοΐ. 1 Μ4δο. ΧΙ, «ὃ. τὰς τρεῖς τοπαρχέας. ἠ0εερῆ. “4.0 ΊΧΥΠΙ. 
Ῥ. ὍΣ Ὁ. Β. Δ. 1γά, 5. ξ, 

, ΤΌΠΟΣ, ἐοοιθ, ἴοοιια δογέρέογὲδ 4. ἰξδγὲ., ἴξ. «ἰοπεῖα, 40" 
ποδοξόδιοπι, δϑάεδ, ἰϊ, ἀπδα,, οοοαείο. Ὁη,.}ε) ἐδπέογέωπι. ἸοτΕΩΙ. 
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: ΧΧΧΎΤΙ, 9: - ὍΝ οΒδ]ά. Ἐδὰτ, Ψ, ιό. Τγδη. 1|, ὅ5. - 52, 
αοπεῖεθ. ἃ ϑδια. ΧΧΙ͂Ψ, )3. ἀπῆχϑε σαρὺλ εἰς τὸν τόπον (αὶ. οἷ. 
πον) αὐτοῦ, αὐτῖε 880] ἐπ ἀοπεπι βυᾶπι. Ὑιάο εξ 1 58. Χ' 
46. 1 Ἀσρ.Ο Υ͂ΠῚ, 42. 2 Ῥαν. ΧΥ͂ΙΠΙ, 16. ϑγπιπι. 1οβ. ΧΥ͂, 6... 
“Ἄς. ὅϑγπιπε, Τἀεοά. Ῥε. ΟΧΥ͂ ΠῚ, δά, δὶ Μοπιεξαμοοηέι δα ερί- 
ΔΙΌΣ ΡΓῸ ἐν τύπῳ Ἰερεπᾶπαι 6886 ἐν οἴκῳ, 418 ἰδιηθὴ 601. 
ἰδαουῖαγα τὐἱΐ ταϊῖίοηο το] αυόσαῶι [π||., Θχοθρῖο “14ωμΐΐα., Ὠσδπ 
ΟΡτι8 ὃ686 γιάοίαν. - Ἴ21ν» νόγδιεπε, γ68. ἃ Ἄδρ. ΧΧ, ι5, οὐκ 
ἣν τόπος, δεηδπ δοάθηϊ. - ὨΙ2ἼΣ ΡΙΌΓΣ, ΘΧ 5Π, ἔροα “αϑέα, ἃ 
Ῥαι. ΧΧΧΙΥ͂, 6. ϑυδρίοον, δο ἰδουδπι 6889 ἴῃ ἴδχῖτ ργάθοο 
εἰ ἐποΐα᾽εδε ἐρήμοις δῖο τόποις, απδηὶ σοσθη ΟΡ δηϊοοθάθηδ 
ἐν τοῖς ἔαοὶ!ο οπαξτέοτο ροϊοΐξ Πθταγίπιθ, Ζοαἐλίο δᾷ ἢ. 1. ΤΧΧ 
Ἰερί886 νἱἀοηζοῦ οὐ ὅϑγγο ὉΠ. - 5, πιᾶαπῶϑ, ἘὨ)οιΐ, 

ΠΙ, 12. 80. 15 δοη βοΐ πεαππι ποῖϊδῖ, 864 οἴΐδηι ζοδωπῃ 
Οοπξ. 85γν. οἱ “γα, 1 88. ΧΥ͂, 2. 166. 1 ΧΥ], 5. - 15, ποίαθῃ, 
δαείδ. Ὦαπ. ΧΙ, 58. εἰ ἱν. ν. 21. 866. οοὐ, Ολὲδθ. - Με, ὀαίξιιδ5.. 
ον. ΧΧΥΠΙ, ι. ἐστὶ γὰρ ἀργυρίῳ τόπος, ὅϑεν γένεται, δὲ 

, μὲσ. ἀσοοταταοάαῖο δὰ ]οοΐ οοπίεχίυπι: λαδεὲ ἀγροπέιϊπι τθ. 
᾿ πάγη διιάνεπι ργέποίρία, - ἽΡΙὉ, ζοοιμδ, ἴε8. ΧΧΧΤΊΙΙ, 14, 
εἰς ἀναγγελεῖ ὑμῖν τὸν τόπον τὸν αἰώνιον, ηἷ18 ἰηἀϊἸοαδῖε νοδνὶδ 
λαδέεασιέμπι δοϊοτπμι. 1 οροταηῖ ΣὩΡῸ. δὺϊ Ραϊαταηξ, Ἴ42, 
πὶ αἴ. γοσμδ, Ῥτὸ λαδὲἑαοσιεῖο εἰ αὐΐάεπι οϑγρέο δ6 ρεγρδέμο 
δι. -- ἘΠῚ 35 οἷμε. ἐαέϊδμωία. τ δ4πι. ΧΧΊΙΙ, 25. ὑϑ1 δὺξ 
Ροδὲ ἐκ πάντων τῶν τόπων ὁχοϊάϊξ. δἀϊδοιΐγαπι ἀποκρύφων, 
λαϑοαίων 8. 51.Λ110 4υἱὦ, δαΐ ἀποῖον δυΐα5 γεογϑίοη 8. ἴδι- 

᾿τοϊορίαδο ονϊδπάδθ σδθβᾶ, αυΐα δεαιίτυς ὅπου κρυβήσεται 
ἐχεῖ, Ῥοδιϊδ τόπων δι ρ]οῖϊοτ. - 1590, δέαίϊο. 168. 1, 8. 
Ὅδη. ΥἼΠΙ, 11. δεο. Ολές. Νοῦ Ἰορογαηῖ 91}, 864 γ150 68» 
ἄσ ποῖξζομϑηαι δαδοῖ. - 290, ἐλδοαιγμδ, ἰοοιθ αὐϑοοπα 
ἐω8, ἃ 123, ηυοῖ ἴπ 1]. ἀγαΡ. αὐδοοπαίονθ ποῖαι. Ώδη, ΧΙ, 45, 
8660, οοὐ, Ολέφ. Ὑιᾷο 8. ξυϑεϑη 8. - νῷ, λαδέεασιδιπι. Ῥ8, 
ΤΧΎΤΙ, 6. ΟΧΧ, 5. - ῃν, 2ῦπο. Ρε. Τ᾿ ΧΧΧΤΙΙ,, 6. 1,666- 
τυῖΐ ἸΙΡΌ. - 2Χ8, κἐαέδο, ἰοοιμ5. Ιοβ.ὄ 1,0. - ΣΡ. ΝΝυμει 
ΧΧΧΙ, 12. ἦν ὁκόπος τόπος κεήνεσε, οταῖ Ἰοοῦ8 Ζοσιίδ ὡρέωδ 
Ῥαϑβϑοδπάϊδ᾽ Ῥεοοτίραδ. Ιαᾳα4. ΨΙΙ, γ. ἀποτρεχέτω ἀνὴρ εἰς τὸν 
τόπον αὐτοῦ» αὐϑαὲ πποϑηπίδϑαιο ἐπ ἀοπιμῆς δαὶ. τὰ 4φθοαὰ8 
γϑαπι, ΧΧΥ͂Ι, ,2σ6. ΧΧΙΧ, 4. 2 Ῥαν. ΧΧΥ͂, 1ο. .424.. 2 ϑδηι. 

᾿ ΣΙ͂Χ, 59. εἰς τὸν τύπον αὐτοῦ, υδὶ εἀ. δγαηοοῦ, Βαδδε: ἐξς 
τὸν οἶκον αὐτοῦ. 4υδπιαἀδπιοάυπι δὲ 2 Ῥαγ, ἾἼΙ, 12. ῥτὸ τόπῳ 

οἴκῳ. Το". ΧΥ͂Ι, ι8. μηδὲ εἴη τόπος τῇ κραυγὴ μουν) Ὠδη06 581 
οσιι8 ἐϊαπιοτὶ πθο. Ῥβ. ΧΧΥ͂, 8. ηγάπησα εὐπρέπειαν οἴχου 
σου, καὶ τόπον σκηνώματος τῆς δοξης σου, ἀἰ1]6χὶ ἀδοοταηι ἀο-᾿ 
τοι ἴυδ6, Εἴ ἐοσμπι αι ΒΕΓΏΔΟΌΪ: ρ]οτίαα ἴυδ6. ζόκ. (γενέ έξ 
245. Βνεπι. Τύπον σκηνώματος τὴν Σιὼν καὶ τῆς ἀντάσεως. Ῥτον. 
ΧΧΥ͂Ι;, 8. ὅταν ἀποξενωθῇ ἐκ τῶν ἰδέων τόπων, 58ὶ ἐχα! ἤδι 
« οοαϊδιεα δι ΐβ, Ἀ. 6. 6 Ἴοοο 8. δοῖο παέαζὲ, ραέγέα, Ρε6. ΟἹ], ἡ 

15. ρὺκ ἐπιγνωσέται ἔτε τὸν τόπον αὐτοῦ, πε ΔιΆΡ τ θεῖ 

᾿ 
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: ΤΙ, ᾿ 524. ΤΟΠΟΣ. νι 

Ἰοσυπι βάστα σΟΡῊ ΌΤΙ... Ὁ. 6. πη άύδιι ἢν ἤδη νἱΐαπι ροεῖ» 
μδο τενϑυβατιϑ. [68, ΤΙΧ, κ3. δοξάσαι τὸν τόπον τὸν ἀγιόν μου, 

᾿ δὲ ρ] οὐ βοδηάυπι ἐοοτπει δαποέωπι τα θυτα, ἢ. 6. ἐδπυρέϊπρ ταϑάμι. 
Οοπξ. 7 οἰβμπι δὰ Αοι, ΥἹ, 15. γ'. τορ4. - 55} ρατῖ. ΗΙρΒ. 
Δ ΌΞ,, ὀγίμοηϑ. ἴδτδαι. Χ, το. Γδρεταηϊ ΙΡὉ. - ὙἬΡῸ., [οπε. 
Ζαεολ. Χ͵ΙΙΠΪ,.. Ηϊο 4υοαθο ἰοροτύπει ρὉ. - δ, οοπνέ- 
ψίωπ, Οδυ. ΧΙΧ, 5. 0ὈὉ1 τδπῖδα ᾿γῸ τύπον θ6η6 πότον Ἰ6ρ6ῃ- 
ἄτππι οοηϑοῖ Οοἱοπιδεὶμ Οἶδ6. ϑαον. Ὁ. 650. ἘΠ δ[ο οιίδην οοά. 
«Α4ἰ6χ. Ἰαθεῖ. Νοῆ τατὸ ᾶθὸ ἄπο φογπγδοοπίαν, υἱ ἀοουϊξ 
"))εεεοίϊηρ. δὰ Τ οά. δὲ6. 11Ὁ. 11. ο.4ι. Ξοεγοῖ. πότημα, ποτῆ- 
ριον, ἢ ὁ τόπος αὐτὸς. πιο ὁ πότος. «ἰεἰξαπ. Κ΄. Η. ΧΤΙ,6ι. 
ἐν τοῖς κατὰ ᾿Αἰνετίνυραν τόποις. Ἰλοάοταῖ, ἀποῖοτ πότοις. δῖ 
τοεπάσπηι ἴῃ δδο ἦρθα γοο6 5υδε} 1 ϑαῤπιαδέμδ Ρ. 656. «οὐ ἰδ 
᾿ Ζαξϊὲ 18. Ὑ. Ῥ. 550. - δ) ἰῃὰ ρ]υτ, Ὠ1Μ2, λοδέξαοάδωπι. Ῥδ. 
ἼΧΧΙΙ, κ᾿. ΤΧΧΨΊΙΠΪ, γ. Ιοχϑαι. Ὗ, 50. - πὰ Π3. ροοβευδέο. ἴο8. 
ΧΧΙΨΝ, “8. οἰμἰτοθαὶ Ιοθὰδ ρορυϊαμι ἕκαστον εἰς τὸν τῦπαν 
᾿αὐτοῦ, εἴπρυ]οβ ἔῃ ἸΙοσαπι βηθπι Υ6] πῃ δδηΐδβ βιι88. -- Π} 9 ρᾶτῖ. 
ἐχραπάεηδ. Ἰοτεια. Χ, 10. ϑϑηϑυμι δοουξὶ φυηϊ, - 10, ἐαδ6τ» 
παομίμπι. Ῥ6. ΟΧΧΥ, ἃ. - Ὧν, ρορωΐμα. Νά, ΧΧΙΥ͂, κά. 
Τόπος Βῖο Ραΐγέαπι ποῖδῖ, - ἸῺ, ϑέαέζο. Τ)η. ΨΠΙ, 18. οἵ 
Χ, 12. 860. οοἄ. ΟΥὲθ. - ΠΣ, ροέγα,, πιορδ. ἴεδ. Χ, 46. 86" 
δι Βοομ διιπῖ, - 0, δωγρο. Ῥτον, ΧΧΥΠΠ, , 4. δ. Τ]ιτ0- 
Ὀῖ4ιο Ἰεροτυμξ ἘΞΊΡΌ. - ἢ.» ρανγέφα, α Άδρ. ΙΥ, 10. - 5 
ἀπ4]. οοδέμπι. Τγοαῖ, ΙΙ, χά. -- ΠΩ, δωδ, εἰεδέον, 168. ΧΤΙῪ], 
γ. Ζδοῖ. ΧΙΨ, 1ο. ΑΔάδ ὅγπιπι. ἴοῦ.. ΧΧΧΥ͂Ι, 20. ἐπὶ το- 
πους αὐτῶν. Ῥτδείετρα Ἰερίτοτ Εχοᾶ. ΧΧΤΙΥ͂, το. 1,6ν. 1, 539. 
ΔΟΡα. ΧΙ,,, 5. ΟΣ 218}} ἐπ τοχῖα Βαῦτ, τοδροπᾶδε [ρον ΧΙΥ͂, 
17. τόπον ἀ6 διὸ δδηδὺδ οὔπ8α δἀδ᾽ίάογαπξ, πᾶωλ 2 Ὦ. ]. πος 
δῖ ζοοώπι,, μδὲ δαγιριεῖα οὔ εδιιο ὁγαέ, 601], ν. 1ά. - Τοῦ. Π1,6.ὕ 
εὖὐπος αἰώνιος, δε.26 δοαέογεπε, «“ίέα αείογπα. Ὑιὰ6 1.πο. ΧΥ͂Ι, 
9. σκηναὶ αἰώνιοι. 3. Επϑᾶτ. Υἱ, “5. ὈΡῚ π᾿ ποπι}} 18 118 γ18 
Ῥίο τόμος Ἰεριτα τύπος, ἀυοὰ ἱπ δαο ογαϊξομ:β βϑῦὶδ ἐθοίπι 
ἀἐὀνὲ το] δογέρέογὲς Ὠοῖαῖ. Οοπέ,. Ζες. Ν. Τ' ...ἃ. ν. δ1:. ΧΗ, 
12. τύπας, δέαέμδ, σοπαϊέϊο, αἰ σηΐέας, περμες, ὶ ΊἂΘ. δύ ρτα 53. τ. 
οααϑέδρα. δι: ΧΥ͂Ι, 5. τόπος, ἀἐρπέέας, 8568: 8δέαξιδ δὲ οοπαἐξο 
εἰΐα, δε νϑτὰ Ἰθοῖῖο ἐβὶ δὲ πλῆϑος. 5ϊ1.. ΧΥ͂Ι, 16. πασῃ 
ἐλεημοσύνῃ ποιΐσει τόπον. Φοοιτῃ, 80. ἐπ γοπιηογαΐξξογε, ηἰϑὶ 
16 βδ6ῖ8 πι8}18 ποίησον ἢ. 6. αἴετα οπιτΐ ὁσοαδέοπθ ὈΘ. 6 οι 6. 
δι. ἴθ Ἐρίργαπεπιαῖδ: ἀλλ ἐπὶ μὲν γαέης ἐλέῳ τόπος, ἢ. 6. ἴῃ 
Ἔρτγα τ] ΓΙ σΟοτἶα οχοσοογὶ ροῖεδι. ιά6 “ηξλοί. 1, 1Π.. ο. 17. 
εὐ διεξαάίαπι ἴῃ ν᾿ τόπος, δὶ ῥτὸ ἔλέῳ Ἰοδὶξαν ἐλέου. 58}. ΧΙΙ, 
10. ἐδίδους τόπον μετανοίας, ἀοάϊδιϊ ροδηϊτοαξίαο ἐροωπι. Οοηΐ. 
Ἡεῦτ. ΧΙ, 1». εἴ αυδε δὰ ἢ. 1. ἐκ Ταέέξαπο ποῖος 7 οὐβις Ῥ. 
νδδ. ν146 φυοαυς Ζοτίοοη ΝΥ. Ἐ, 5. ἢ. ν. 88Ρ. ΧΙ], 20. δοὺς 
χρόνους καὶ τόπον, ἄδτηϑ ἴδιηροτα δὲ δραξέμπι. Οομξ, Ζβομιὲ 
Περι, ΧΧΧ, αὐ οἱγομηιδρεοίαγη ΪΝ. 7. εἰῥωμοεγαξέοποπι ἐς 
ἀμοέογ. ργοΐαπ. ρΡ. 23. ϑῖτ. 1Υ̓́, 5. μὴ δῷς τύπον ἀνθρώπῳ 
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ΤΟΠΟΣ “-- ΤΟΣΟΥ͂ΤΟΣ 

κοταράσασϑαϊ δε πὸ ἀ68 Ἰοου ἢ. 6, ΠΘΩῊΣ ἀφ} δον ἐϑπξνα 
ΔἸΙοαΣ, τὸ πιδϊδάϊοαι εἰδί. Οοηξ, ΕΡΒ. ΙΝ, 27. δὲ δὰ Β. }. 
"οζἥιιπε μι ιιο. Τιδεΐαὶ Οταδοοβ ἱπιϊδεὶ θεσαν δῖο ἰοφπυπίατ. 
Οἵο. ἘΠῚ. Ἐρ. Θ. βεοῖ. τά. 126 ἐὼο ἐπι τπὸ ανέπιο ἐπέ φιὲδ ΟΣ 
ἐπὶ εεϊπιαπα νἱάενὲϑ που λὲδ ἰδοὶ ἀφαΐοθ6. 5ῖτ. ΧΙ, 45. οὐκ 
ἐδύϑη αὐτῷ τύπος, ποὰ ἄδῖυτ 1ΗΣ Ἰοουβ. 5[ε, ΧΙΧ, 16. δὸς 
τόπον νόμῳ ὑψέστου, ἀἂλ Ἰοσυπι 1ερῖ ΔΝ δϑί μοὶ, ἢ, 6. οδεάϊαδ, 
οὔδογρρε, δ1τ. ΧΧ ΧΥ ΤΙ, 12. ἰατρῷ δὸς τόπον, τπαϑάΐοο 4. ἰοοῦπ,, ' 
ἢ. 6. ὠζ6 76 Ορϑγα; πισα δὲ, . Νίδοο. ΙΧ, 45. οὐκ ἔστι τόπος. τοῦ 
ἐκκλῖναε, ὩῸῚ ἐϑζ ἔοοι5. δὰ οοοαδὲο σγαἀεπαϊ. 4 Νίδοο. 11, 10. 
τύπος 9 50. ἅγιος 5 ἐεπιρέμηι. 1Ὁ. 111, 1γ. 810 Οὐν. δὼ, ΓᾺ 46, 

“»" ἂο ἐσπιρία. Ὥζεοοαπα, δοοϊμῖο, ὅ Νίδορ.. 111, 12.. κατὰ 

τόπον στρατηγοῖς. ϑοειθοηάυμ 681 χατὸ τὸν τόπον; Ὦ. ὁ. ἐντου 
πίοις ἠὲ διιπὲὸ «Ἰἰοκαπάγέαο. Οουῖ, 10. ΥΥ͂, 18. 

᾿ς ΛΩῆΝ ΤΩ ΤΟ Πν ΑὙΤΗ͂Σ, π᾿ ἰοσο: δμο, ὩπΏ, . 
60. «1, ἴε5. ΧΧΥ, το. 

ἘΠ) ΤΟ ΠΟῪ 4’ ΥἹΟΥ͂"; ὑπ ἰθοο ϑέο. ἸΔΏΡΙΏ, ϑιεὖ 60. 
1ε5.ὄ ΧΤΙΟΥΕ, γ. 

ἜΠΙ᾽ ΤΟΥ͂ ΤΟἸΓΟΥ͂ ΑὝΤΟΥ", ἐπ ἴθοο δ20. ΠΝ 
διεδέον 86. Ζαοῖ. ΧΙΥ͂, 1ρ. Ζηο. 2 ὅδ. ΤΊ, ο΄, Κωΐ. ἐπ δοατηι 
ἴοσο, δὲ ποπιρδ βίοι γαῖ, Βθῃδ φυοδά ΒΒ, ϑγπιῆι.. Ὁ 
ὅδ. ὙΠ, το. ἔγι ἴοοο διὸ, Ὦ. 6. ἴῃ δὁδαέδιες 5υ}8. 

ΤΟΠΟΣ, ΟὟ ΣΤΗΜΙ, ἤοοωδ, πμδὲ 80. ἘΔ, θοῶς 
δείδωπι. Ῥβαϊαι. ΟΧΧΧΙ, 

᾿ς ΤὈΟΠΟΝ ΠΟΕ Ω, ΟΞ 7αοὲο, ὌΝ .:; γοδάδιυα πιΐδδεο, 
Α1. ΜΚῳΐ ΧΙΧ, “τ. τόπον ἐποίησε » τὸ 40ο ἱθροπάυπι τροφὴν ἐ. 
δοιῖο “αἱ άδπι. οδηϑεοῖ Ζῥερδον ἴὰ ἜΝδοὶ, Αὐμαπαϊ. », 566., τοϊδῆ . 
ΟΙΟ βϑδηϑαπι ΘΧρτΓοβδ886 σ᾽ ἀθπίαγ. -- 33.) ἀρργορέπφιιο. 165. 
ΧΙΙ͂Χ, 20. «“ Ψιάδ 4110] ϑλίψες », πίων οἵ σκηνή. 

ΤΟΡΕΥΤΟῚΣ, ἐονπαΐμδ, δ6ὰ ἐογπαξίἐδε,, ἐογτιο ΕΝ 
ἐμ, ἀοίαεμε, ἐερθ5. ΤΏ, ῬΙΌτ. χα ὉΡῸΣ, οτος. Οδαϊ. Υ͂, 1δ. 

Ξ ΡΘ 3 οι τὰ ΟΡρἕΔ8.. ᾿Αταῦ. ἜΣ ορωϑ8 ΞΡΕΟΣ νοΐ γα- 

ἀεπάμπι εἴ ἐχροϊίεπάμη. ἙἘοά. ΧΧΥ͂, ι8. 51. δὲ 56. υἷι Ῥοεε 
τορευτὴ βΒαρρδηᾶυπι 6δὲ χαρυΐσκοις. Μ΄͵46 5. ν. ἐντορνευω. ΤΌ. 
ΧΧΧΥΤΙ, 32. ὉΠ] ρτὸ ὅλου τορευτοὶ ἰδνὶ γουα]έυαι τυ ϑι ἢ 8 
βοεὶ ΓΑΨΟΣ ὅλη τορευεὶὴ, υὐ ἴᾶτῃ δαιοπάανὶϊε Θν»αδδιωδ. Τουθπις 
Χ, 5. -- πὸ; γτοῤμπάίέαθ. Οαπῖ, ΝἼ,... 

7901 ΤΟΡΕΥ͂ΤΟΙ᾽ Κα 411) ἌΠΕΛΕ' ΧΗΤΟΙ, ἠαρἑζοα 
ἐογπιαεὲ οὲ φαοίατὶ, τ ἽΞΌΛ ΤΩ 3}, δέπιΐαᾶα δὲ μβαναμδθ. ἃ ἡ ὦ 
ΣΧ, 22. δὲ ρτὸ πῦϑὉ, ϑπιέαθ, Ἰορεταπι Ἐ58"5. 

ΤΟΣΟΥ͂ ΤΌΣ, απο, 4 Νίδοο, ΤΥ͂, 5. τῆς δὲ ἔχϑρας ἐπὶ: 
τοσοῦτον προβαινούσης, οὐτῃ δυῖθπι ἰἰταολεϊα κο μδμ Ῥτοοθυ: 
ἄετοῖ. ϑιμἔτο “οίδανιο Ἡ, ΧΙ, 1. Ρ.. γ26. ἐρ 1 τουοῦτον 
ἀμφοῖν ἢ φιλέα. προῆλϑεν. 

“ΜΠ 
᾿ " 

5325. 

ἂν 
ῃ 



Ἀ 

᾿ ͵ ϑΞ. ἌΝ 

526. ΤΟΣΤΝΟΖΟΝ: “πατῶν ΤΡΑ ΤῸΣ ὩΣ 

ΤΟΣΥΝ ΟΔΟΝ , ἔμ ὑμλένογϑιπε, ογππαπίπο. «ΑΔ. Ἐοίλ 
Ψ, 16. 

ΤΟΤΕ, ἐμῆς. Ὧμ, ἐῶπο. Ῥα. ΤΙ ΧΧΧΎΤΠ, .19. τότε, αντὲ 
τοῦ παλαι, βϑοοαπάπαηι Οταδοι φυθη ἀδπὶ αῦ ροιὶο Ἰδυάδίααι. 
Ἐοάφθαν πποάο δυπιοπάμηι δδὲ απὸ τότε. Ῥ86. ΧΟΙΠ,.2. - ἼΩΝ, 
ῬΡοοί. Ἰιονὶιϊ. ΧΧΙΙ, γ. - ἢν, ἑαπέμπι. Ποῖ, ΧΧΥ͂ΤΙ, 20. “ 
Πα, λοάέο. δγπιπι. 1 ϑ8:ι, ΙΧ, 9. - ΠΣ ὨΣ5.,) ἐπ ἐφπρογ8 
ζ4ο. εἰ Ἢ ΧΧ,. - Ὡϑϑ, νἕοδι ἰξ. ἑποιιδ. 168. Χ Ἵ, 7. - ἮΝ, 
ἄρα. ἴεδ. ΨΙΠ, 16. Ν. 1.. ὅ Εεδάσ. ΥΙ, 2. οβαϊά. γ»9π132, 00]}, 
Ἐπάν, Ὑ, 2. 4φυοὰ ἑδοπι εἰρηϊῆοαδῖ. 

"4Πο" Τὸ ΤΕ, α ἐμπα, Ὦ. 6. αὖ 60 ἐεπιροτδ. ἊΜ γ ἰάθπι, 
Ῥ:. ΧΟΗ͂, 2. γιά46 δυρτᾶ 8. τύτε. -- ὉΜῸ ΟΟπ 51, 6Χ ΜΘ, 66» 
ἐμπι, ΟΟΒΕΙ, ΥΠ|Ι, 12. ὍὈ1 Ιορδγαπε γ6] ΜῈ νοὶ ὨΡὉ. - γιά Φ 
4}10ὲ ἕωρ. 

ΤΟΥΒΙΗ͂ΝΟΛ νεὶ ΤΥΒΙΑΗΝΟΙ", Τωδίαηὶ, σορποπιθη 
φμεογπάαπε 7μασδογεπι,, δὰϊ: ρορωδέ. ἃ Νίαοο. ΧΙ, λγ. Υὶ» 

. ἀδηάιι ἀο 118 Βααωοίϊμα ὰ κι Μδοο. Υ, 15. 
.᾿ “ΤΟΥΝΗΝΤΙΌῸΝ ρῖο ΤΟΣ ἜΝΑΝΤΙΌΝ, οοηΐξγα; 

εοπέγαγέμπι. ὅ Νῖίαοο, 1, 22. οἱ δὲ τοὐναντίον ἐκϑεχόμενοι, 
φιξ ν670 ΟΠ απ ΜῊΝ δογεέδγιέδα "3, 

ΤΟΦΕΙΘ. ἴρθα νοχ Βδρσ, ὨΒῸ ἐγπιραπιχαξίο, 8}185 
ταφὲϑ εἰ τωφέϑ. Ὑιὰ6 ἱπέτα ἴα τωφέϑ. 

ΤΡΗΤ ΑΓ ΚΑΝΘΑ͂, 8ρέπα ἀϊγοίπα. ἘΩΛΣᾺΣν »ζωτ. Εϑιυβ 
δρίπαγιπι γ6] ἐγ διέ, φωίία Ιυα. ὙΠ], γ. ϊοδαονἑάδε 110. 
11. ο. 5. τραγάκανθα͵ ὀίζα ἐστὶ πλατεῖα καὶ ξυλωώδης . φαινο" 
μένη δὲ καὶ ὑπὲρ γῆς» ἀφ᾽ ἧς κλάδοι ταπεινοὶ, ἐσχυροὶ, χεόμενον 
δὲ αὶ ἐπὶ πολὺ, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν φυλλάρια πολλὰ. μεταξὺ λεπτὰ, ακαν» 
ϑας ἔχοντα ἐγκρυπεομένας τοῖς φύλλοις, λευκὰς, ἰσχυρᾶς, ὄρϑας. 

ΤΡΩ͂ΓΕ ΄ΔΑΦΟΣ. Νοιῖθη ἃ Βἶτοο δὲ οδῦϑο ὁοπ!Ρρο0» 
δἰῖπηη, αιδϑβὶ λέγοοσογρι ν δεὲὰ λἀὐγαμίσογναδ., αυοά υἱ 
ξοτιαᾶ οουνυῦ, {18 σογηῖθυβ δὲ θαγῦα ἰροῦπι τοῖοσὶ. Φίπέμδ 
110. ὙΠ|Ι. ὁ. 32. Ὑγαρείαρδμε. δαάεπι 6 ϑρδοίδ οιὸπὶ Οϑγρο, 
δαγδα ἐαπέιπι δὲ αγπιογπι οἱἐἠἐς αἰδέαπϑ, ποη αἰξδὲ, φιαπε 
ἑμχία Ῥλαδὶπ ἀπιρόηι γαδοῦσιδ.Ό. ΑἊΡ γί βίοίοϊα ἀϊδέ, αἀπῆπ, ἸὉ. 
ΤΙ. ο. 1. λέρρείαρλιμβ ΔρΡ δι] αῖυσ, αῃοὰ δαιτὶ δὲ σΟ νη πὶ χά" 

- ἔοτδι, ἔογηα 80. οδσνθηι δὲ 08 ὀαυσπι. Οοπξ, δοολανγέιεπ 
Τί ογὸς. Ῥ, ΤΠ. 110, ΜΊ. ὁ. 1. Ρ- θο9. δε4ῃ. - ῬΙ, χμρέσαρτγα. 
διε, ΧΙ͂Υ͂, 5. - πολὺν» ρίας, ἰάδα, [0Ρ. ΧΧΧΙΧ,,. 

ΤΡΑΓΗΏΖΏἭἨΗΐ4 ΤΑ, δείαγέα. ΔῸ, 785 ἐαοοίέφιιδ δὲ αοϊζα 
οαέα, «(φμ. Ἰευῖ. ΧΧΧΙΙ, 18. ϑολοί, ΑἸγἱξέορλ. ἴᾳ Ῥίμε. ν. 
100. τὸ μετὰ τὴν εὐωχίαν ἐπὶ τῇ “τραπέζη τιϑέμενα καλοῦσῃ 

͵ 

. τραγήματα. Οοοξον 4υοηυ6 διρέάαπι ἴῃ ν, τραγήματα. ! 
ΤΡΑΓΟῸΣ, δλίγριθ. ἣν, αγὶδ6. «Αἰ. Ῥο. ΟΕΧΥ̓, 15. - 

3. ρίυκ,. γεπδϑ. 65. ΧΧΧΙΥ͂, 6. -« 2, ἀρπμδ. ἴδ8. 
ΧΧΧΙΝ, 6. - ΠΥ ΒΌΣ Ρἱυτ. Θοη. ΧΧΧΙ, 10. 168. 1, 11. δ 
ΑἸἱδὶ. αἴ ὍΣ, δέγοωδ, δι, ΨΠΠ, δ. 8. - νυνί, ρέίραιιθ, λὲτο 
δμέωϑ»γ οἴλδια ̓ λίγοιιδ᾽, 4υδεῖ ῥέγέμϑο ἴω6γ. ΧΥ͂Ι, 5. 2. ὃ. 9. ὁ 
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Ἰδὲ ἴπ Ἠοο οαρίϊε. « δῇ, οαρον, ζέγσωθ. Οοη. ΧΧΧ, ὅδε ' 
ΧΧΧΙ͂Ι, 14. Ρτον. ΧΧΧ, ὅι. -- γ146 1101 ἀπολίω. . 

ΤΡΑΝΟΙΣ, μογδρίσιμα, πιαιιῖξεϑέμαδ, ἀρογέμς, (πλεῖδο 
Ῥθοσα δὴ ἐϊβ ἀυοίδ, αυδθ 1ἴὰ ροιβρίουδ ϑυμὶ οἵ ἂρογῖα, δο 

- 8ῖ φοτξοτγαϊδ ϑϑβδηϊ,) 10. οἰὐδαγέμδ, Ὠΐτς ἔοδηι. ρας. οσπαάξέαάα. 
ϑγπιπι. ἴε6. ΧΧΧΊΙ, 4, τρανὰ, ρογορέοια. ϑειβυμπι δαρτυθϑδὶϊς 
ϑ8Ρ. Χ, 21, γλώσσας νηπίων ἔϑηκε τρανὰς, ᾿ἴπριδα ᾿ῃμξαηϊτυπι 
ἔεοῖς αἰδογίαδ, Ἀ. 6. ατιϊουϊατίαι δἄθοφας ροτρίοιο Ἰοαθδη- 
ε8. «41, ϑαρ. ὙΠ], 22. ἔστε γὰρ ἕν αὐτῇ. πνεῦμα νοερὸν» ἅγιον - 
᾿τρανὸν (π εἂ, Ζγαποο, Ὠἰο τ] Ἰορί ας ϑρανθν), 6ὁ8ὲ δῃΐαλ ἴα 
1186 (5αρίϑηξιδ) δρίγεϊ8 ἐπίθι!ορθη8, δδῃοῖῃβ - ᾿ογδρέοιος. 
Ἡἴεεςγοῖΐ. τρανὸς. σαφῆς, ἀληϑῆς 0ἱ νἱάθ 7ηξέ. 

 ΤΡΑΝΟῚΣ ΕἾἼΜ4Ν, αἰδογέμα δὰπι. 1. χ» οαπίο. ἴδ... 
ΧΧΧΥ, 6. τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων, αἰδβατέα ογὲξ Ἰ᾿ἰπι κα 
τουϊοχτι. 146 ΒΌΡΙΆ 8. ν, κρανύς. 

ΤΡΑ͂ ἹΙΒΖΑ͂, πιδηδα, οἱδιδ. ξαγ, οὲδωδ. ἃ δα. ΧΧ, 
ν 

οὅ. 26. “1ολέίἑες Ταΐ. Ἰ: 6. το, Ἰηξαμῖδθ Ῥὲῖ 86 ἱρεὶ ἀϊδουπξ 
ἐν τοῖς. μαζοῖς οὖσαν αὐτοῖς τὴν τράπεζαν, - Δ}05 (ΥῸΣ δοπιρο- 
8:18 δὰ ὯΒΞ 68 33), ρογέξο οὐδὲ. γι. 1, 15. τῶν παιδαρίων τῶν. 
ἐσθεόντων τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως, Ῥιετοτῦτ οομιαἀοητέμπλ 
ἀεπιοσϑα δαῖ οἱδωπι τορὶθβ. Ὑ)ὰθ οἵ ν. δ. ὃ. 15. 1ὰ ““14ἀἰαπις 
Ἐοεέλον. ΧΙΥ͂, τι. Ἰοριτυν φαγεῖν τράπεζαν Β6η88 δοάδιι. Αἀάθ 
(αἰ ὲπιαφρῖ. Πγπιη. ἐπ Οδγεγοπι χοῦ. ϊοξζέωπι δὰ Σοηρὲ ας 
δέογαῖ. Ρ. 80. Παρλοίὲ ἀιηοῖαιϊτ, ὁΣ Χορορῖ. δὰ Αοι, ΨΙ, 2. ρὲ 
1δ᾽1. οἕ ““εἰέαπὶ Κ΄. Η. ἵ, 19. ΤΠ, 1γ. ΤΡ, 22. - νῷ. δαγο. 
Ῥε. ΤΧΧΥΊΙ, 24. -- Ἰρῦῶ, πισποα. Ἐχοὰ, ΧΧΥ͂, “ὅ. ΧΧΣ, 
26. δὲ δ:δὴ δαθρίββίπθ. ᾿ ΝΗ 

ΤΡΑΥ͂ΜΑ, ναἰπωδ. ον, πιογΐμδ. Ἰότοτα. Χ, 18. - ὉΠ, 
οοποδδιδ, νϊπαγαΐ8. Νατι. ΧΙΧ, ν8. τραύματος 860. «ΑΔεκ. 
ἈδΙ4υξ ἰδτιὶ Βαροας τραυματίου. ῬΕ. ΤΟΧΥ ΠῚ, 51. ἐπὶ τὸ ἀλ- 
γος τῶν τραυμάτων μου. Τωθσοόταπξ ὴπ, ααοᾶἂ διυθεϊαηϊνθ 
δοοσρόσγαμε, σγαύϊως τραυματιῶν σου ὁχουάὶ ξεοῖς, 486 601» 
ἰοοῖμτα πὐὐο ἰάδο ποὰ δἀπιειοηάα νἱάοϊον, απλὰ Ἰόσίῖο τς 
οδρῖα οπαῃι Θαμίδεῖ βοιδυπι. ΕΖθοῖ, ΧΊ, 6. ανὶ ρτο τραυμᾶ“ 
τῶν 4111 τθοϊλυβ τραυματιῶν. ἘΖοοῖ, ΧΧΧΙ͂Ι, 48, - ὁπ, δο5- 
κἰεγπαξέο. 1ΟΌ. ὙΊΙ, 21. -- 3.5, ἍἝοἷος, ον. ΧΥ͂Τ, 6. οὐκ ἀλ- 
γήσω τὸ τραῦμα, δὲ τραῦμα ἀοίογοπι 6 νεΐπογο ποῖαϊ, δγπι" 
πιαοῆμϑ Βδρϑὲ πόνος. - ΦΏ9Ώ, δανέξαθ. Ἰυαὰ, ΧΥ͂, 10. τὸ 

᾿ τραῦμα τὸ ἐν. σιαγόνε 860. οοἂ, Οὐἱδἶ. εἰ οἀ, ,114.ν δϑὰ τὸ τραῦμα 
τῆς σεαγόνος 860. Αἴαν. Οχοη. οἱ Οοπιρὶ. ϑὶ Β465 Βαρομάδ εθξ 
ἴρηποέο ἴῃχ Οαέοπα ΝΙοσρῆ. γ. 222.) 6Χ 6118 ψογϑίοπο ἢ. }. ἰαῖθε- 
Ῥοϊαῖὶ δι ΧΧ, Οδοίετυμα 32, αυοά 11} ῃδὲ πογέαγέμωπε, 
ἀεπέεπι πιοίαγοπι ἰηϊοτργθιδπῖασ, ἴῃ 1. ομ δ], ρϑγοιιδϑέοπεπι, 
Ρίαφαπι ποῖαϊ, ἀπᾶάς γοίβῖο τραῦμα δἴπα ἀυδίο οτῖᾶ δῖ. Ἐκ 
Οἰδν οὶ δβϑαϊθηιῖα τὸ τραῦμα 6δῖ ἐόγγαο δίαιτα σαφέξασ, - Ά»ᾺΒ, 
νεἰησαίδο, Ψνμΐηιι5. Οαῃ. ΤΥ, 42. Ἐχοὰ. ΧΧῚ, 26. Ῥτον. 

ΧΧΥΙΙ, 6. δίτ, ΧΧΥΙΙ, 26. διελεῖ τραύματα, αὐνῥάοὲ »μέπαγα, 

Ἄ 
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Β. 6. μέγεπιᾳμθ Ἰαδαΐεέ. 81. ΧΧΧ, 7. καταϑεσμεύσει τραύματα 
αὐτοῦ, Ὦ. 6. πιοάοθτον πιογδίς αὐξπυΐ ΑἸΐΣ 5αὶ. 8105 τραύματα 
τῆς ψυχῆς οοουτταηξ δριυά' “ολίέῥεπι Ταέ. 110. 1. ο. 6. Πεογοῖ. 
τραῦμα, πληγή, ἕλκος, μωλωψ. 

ΤΡΩΑΎΜΑΤΙ'ΑΣ, νεϊποναΐμδ, δαμοὶμα. δοστη, σαιθυτι, 
»μΐπονο. Τλεοί. ΤΙΧΧΟ 2 ὅν. 1, δ. [66. {1Π],.5. -- ὕϑη, 
δον» οδϑωδ. Ἰυά. ΙΧ, 40. ἔπεσον τραυματίαι πολλοὶ, σδἀεραιὶ 
νμέηκγαΐέ παι. ΨΜιδο οῖ κα ὅδε. ΧΥ͂ΙΪ,, 52. ΧΧΧΙ͂, 1. Τεθ, 
ΧΧΙ, 2. Ῥο. ΤΧΧΧΥΤΙ, 5. τραυματίαι, νμέπογαξξ, ἢ, 6. 6 
φψιϊίπογεδωθ πιογέμξ, οοοὲδὲ, δῖο τ Νῖδοο. 1, 19. υδὲ δγγωδ μαθεῖ 

οοοΐδέ. Τεεγοΐ, τραυματίαι, σᾳφαγαὶ, τετρωμένου. ες, Ἰν»ῴῥο, Ἡεεγοῖ, τραὺυμ ν᾽ σφαγαὶ, τέτρωμ 

Ονὶμἐ Μ5. Βνόπι. τραυματίαι, τετραυματισμένοι, πεπληγότες. 
- δὴν, ῥγαορμωέίαίμδ, Ἐπξεοῖ. ΧΧΧΤΙ, Ὁ. γιάοπιωτν ]ερῖ580 
Εοῦδη. -- ΞΈΝΕ ρᾶτί, ρσδεῖ. νωέπογαίωδ. “ἴφω, ΤΏ θαι. ΧΧΊΙΠ, ι, 
τραυματίας. Ὧδε. οοοἱοὶβ Δα ιθίτυπι ἱρρίζυς αυοᾳοο 1 Νίδοο. 
ὙΨΙ1, το. ΙΧ, 17. ΧΥῚΙ, 8. ἡμάϊελ. ΤΊ, ὃ. ΙΧ, 18. 

ΤΡΗΥΜΑΤ] Ζἧ, νμΐίπογος Ὁ τ ΗΙΡὮ. ἃ ἴηι, σογμγθο 
«πιΐδοο χ ϑϑῖα. ΧΧΧΙ, 5. ἐτραυματίσϑη,. αἱ ΧΧ δ» ἀ6- 

, δυχοτυπὲ ἃ ὉἢΠ, 408 δἰϊδπ, βεουΐῃβ δϑῖ Ζ7ορλέδιια Α(. 2) Υ͂Ι, 
14, γ. - ἢ, ἀδρτγοίο, Αἰ, χ Ἄερ. ΧΧΙΙ!, 84. 2 Ῥατν. ΧΥΠΠ, 
55. ἘὉ1 πὸ ποῖδε νεέπδγαξιπι, δϑαιεοίμπι 6586. - τι ῬΊΗ, 168, 
1.111, 56. ἔζοοι. ΧΧΥΤΙΙ, 9. 16. - υὺπ, δοη οδδιδ. Τετθπι, 
ΙΧ, (. Εξ. ΧΧΥΙΙ, 2,58. ΧΧΧ, 4. οἱ 1101. - γκβ. δας Υ͂, 8, 

ΤΡΗΧΗΜΙΑ'Ω, οοἶδμπι δ6ὰ οογνέσσηι αἰξοίδο, φωρονϑίο, 
“ενοοΐο, οδπέέξον. ἸΔῸῊΣ ἨΔ Ὴρ. σογγοῦονο πιο. ον. ΧΥ, 25. ἔναντν 
δὲ παντοκράτορος ἐτραχηλίασεν, οοτανι οπιπϊροίοης: δυῖθηι 
οὐηπϊέεδαέεν. ϑιυδαάαδ.: ἐτραχηλέασεν, κατισχυρεύσατο, τ ἐγαυ- 
ρέασεν, ἀπὸ τῶν βοῶν τῶν ἀποβαλλόντων τοῦ τραχήλου τὸν 
ξυγόν. Ἰάδπι ἰταὰϊε Ζοπαγαθ Ζ,σς. 805. ἀἀάυοίο φαοᾳαα ἰοοθ 
ΤΟ. 2.95. Ογνεἐ 3,8, βτοπι. Ἰραχηλιάσας, ἐναντεωθεὶς, ἄπει» 
ϑήσας, σκληρυνθϑείς. Ηδεγολὲμδ: Τραχηλιῶ, ὑψῶ αὐχένα. 

ΤΡΑΧΗΜΟΚΌΠΕ “δ, αἀεοοίδο, ἐγμποο. ΣΡ, ἰάθπι, 
ὅγπιπι. Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΨ,, 20. τραχηλοκοπήσεις. 

: ΤΡΑΧΗ͂ΛΟΣ, οοὐέμπι, οογνέχ. 52, ὀχοθίϑενε, ταθὶδν 
ῬΒουΐοθ: δοδέξα διερογδέδη8 δὲ ζεγοοίεης. θαι. ΧΧΧΊΙΠΙ, 20. 
ἐπὶ τὸν τράγηλον αὐτῶν ἐπιβήσῃ.) οεννιοὲ ᾿Ἰ]οταπι δα ρετρτοᾶϊθ- 
τἰς. Μιᾷ δὰ ἢ. Ἰ. Ζαιλέωπι, Οσαξος φύοφιο Βατγυοῖ. ΡΥ, 18. 
εἰ δὰ ". ]. ϑολλαερεεὶ Οὐπιπι. δ Νωπιο ασνέαπὲ ρίμπιδ..Ῥ.. 
80. 8:1111}}1} ᾳαυοᾳυς πιοάο 7πο. ἤιε, δ. ΠΙ, τ8. Πρ θτο σοῖς 
τἶῖ, ὉῚ ῥΓῸ ὨΙΌΞ, ἐχορίσα, τράχηλοε τῶν ἐχϑρσῶν ροβοῖι. Οου» 
ἔεε αυοαυς δυρτὰ δ τραχηλέάω ποϊαϊα. - ΠΣ, ζαμα. Ῥτον. 
1,0. ΠΙ, 5.32. ὙΙ, 21. “ γλινΨ φωξέμν. 165. 1Π|| 15. Επδοβ. 
ΧΥ,.11. - ἢν. δος Χ, ι6. ΧΧΧΙ, 47). ἢ Ραι. ΧΧΧΙ, 8. 
δὲ 41101. - 295. 2πο. Οδη. 1), 1. ϑϑῆδυπι δαρτθββεσοηῖ, « 
“νὴ, στη. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, ι6. 4ο. Νεδεηι. 111,5. ΤΆτοπ. , δ. 
Ὧδι γοσρὰ ἐπὶ τὸν τράχηλον ἡμῶν οι ἐδιώχϑημεν, Ὡθπ γεῖῸ 



΄’΄ ι:ι ὃ 

πεν ᾿ ᾿ Ἰ 

: 
»» " 

ΤΡΑΗΑΧΥΣ --- ΤΡΕΙ͂Σ : 520 

σὰπι δ τοοθάδητὶ 5 σοπυηρθπᾶα δυπῖ, - Ἰς. Οδηῖ. ΤΡ, 9. 
- μοϑἱῶ, σαρμί. 165. ΤἜΤΙΙ, 5. Ὦλδη. [Ϊ, 6. 866. ὡοὰἂ. Ολὲς: 
όσα τράχηλος Ῥτο οαρίξα 808 6ὁδὲ ζμοίαημα 1). 2ΜΠ΄. ν». 437. 
- ΣΟ, λωπιογια. 1ε8. ΤΧ, 4. δῖταο. ΨΙΙ, 14. κάμπτειν τὸν 
ξράχηλον τῶν τέκνων οἸερδηῖος ῥαῖον ἀϊοϊτζυν, 40] δονθείοιθ 
ΔαΒΙΡ1τα ἀϊδοῖρ}} πα ΠΡδσγοόγυπι ν118 διπδηδτθ δοτυ 46 οοη-- 
ταπιδ οἾδπι ΣΏΕΓΙΏΡΟΙΘ σομδῖον, [,διΐηῖ8 ἀαο48πὸ ὁεγνὲκς πηδῖδ-- 
ῬΒοσῖοο οοπέμπιαοέα ἀϊοϊϊυτ, Οομξ, Βαγέλ, αὰ Οἰαμα. 1. ᾷο. 
Ἀαρέ. 2» »οε. “42. εἴ 1. ἴα Πωϊ, 55. . 

ΤΡΑ͂ΧΥΣ, αϑρεν, αμγδ, ἤέγοα. ἘΔ5Ὸ3 ῬΊυτὶ δαϊοδγαε. 
165. Χ1, 4, ἡ τραχεῖα, 86. ὁδὸς, νέα ἀϑρόγα οὲ δαἰδόγοδα. Οοπῇ, 
1,06. 111, 5. δ1:-.ὄ Ὁ, 32. μὴ γίνου τραγὺς ἐν τῇ γλωσσῃ σὸν; 
ὩΣ 4111: Ιερυπῖ ϑρασὺς, αμαΐαχ, ἐεπιεγαγὶμδ. μέρ. ἀαῖσδπι 
(φυῖ Βαδοὲ οὐξαΐι8) ταχύς. ὅδγνγμδ εἴ “4ταῦε : οἰαέμδ αο ξιωηὲ-- 
ἄπμ8. ϑεᾷ Ἰδοιΐο ταχὺς τοῖδὲ ῥυδοξετοπάα νἱάθιυσ οὐ ορροϑὶ- 
«ἰοπδαι, υἱ το] φυδα ἸοοϊοὨ 68 δ᾽πξ ππεσδθ ᾿ἐδγαγτίοσυιι Ἱπῖθσο ᾿ 
ῥτοϊδιϊουθθ. Τραχὺς ηυοαυο δ]ορδηῖος ἀϊοίξυν χες, αὐ φωαπι 
4δὲ Π8Ρ4Γ αὐ αὐ γοϊῥίῥ6Θ ἀοοδοδιδ, ομὲμϑ ἀοφιρέδλέξο πιμέέαϑ Φὲ 
γανοα εἰἐγἔ͵εοιδέαέες λαδεέ, ν. ο. δῖ... Ι, αι. ὡς τραχεῖα ἔσει 
(σοφέα) τοῖς ἀπαιδεύτοις. 

᾿ς ὋΑΚΟΝΣ ΤΡΑΧΕΙ͂Α, νία ἀϑρόγα. ἢπλ,) αἰἱδοαἑοσαέιια. 
ΤἸετετα. 11,25. ἀπὸ ὁδοῦ τραχείας. Τυλθοσῖυδ ὀχροβυδταπῖ, Νυμ,. 
τἴ τϑοῖθ δὰ ἢ. ]. οὔβεσναὶ ϑροληΐωδ, αυὶ ρῥοάϊθυδ Ἰποοᾶϊε πὰ- 
ἀϊδ, νἱἷα ἱποεάϊε ἀϊ πῆ}, ἐπ οδ] ἀϊογιθοδ ροιδείπηπι δὲ] 6 
ΓΘ ΟΒ18 ταρὶ οοἶρηδ. Οομξ. Βασγαοβ. ΤΥ, 10. ᾿ 

ΤΡΑΧΥ ΤΗΣ, αδρογίέας, δοαδνἐἐἐδο, ἰἴ. παοέμδ,, ἐππεειῖς 
2:8. 5 Μᾶάαοο. 1, 45. ἱκανὴν ἐποίησαν ἐν τῷ τόπῳ τραχύτητα.. 
πιοΐτεπει ταλρίατα ἴῃ 060 δοποίανεκαμι, [τὰ Ονγοέξωα. ἘΕξφυϊάθαι 
381} 6 τὰ ταραγὴν Ἰ6Ρ616. ᾿ 

ΤΡΕΙ͂Σ, ΤΡΙΑ͂, ἔγεθ., ἔγία, ὉϑῪΔν φιαίμοῦ. 1 Ἐ66." 

ὙΠ], 2. δὲ τριῶν 6χ τεσσάρων 6 σοτρδηάϊο δοσὶ θμάϊ οσἔαπι 
ἐ688 νἱάδτυσ. Οσίο δι δὲ ἰδὲ τεσσαρων. ΒΑΡ ΦΩϊ, - 5 με 
φμαύσγαρίπέα. ἴοτι.. 111, 4.. δορνείογ μὰ δὰ Ὦ, 1. τιοπῖξ, διρηαπι 
Μ7, φυοὰ 4ο ρτᾶεος ποίδε, δοοδρῖυπι ε86 ρτὸ ΠῚ, Ἀοπιδῃρ 
δἷρῃο. 884 τηᾶρὶβϑ τοΐδὶ ρίβοθι βϑηϊθατῖα δωχέουε, 401 μὰ 
«Απείον ἐξ. Ῥ. 620. βιδταΐε, Π] τρεῖς ὁπ νοῦ ργαθοθάθηι δυο, 
ἃ αυοσυπαῃθ ν6] φυδηδοςζφοπαυο 1]]υα ξασίαπι δ'ῖ, ἴσΓΘΡ518586, 
101 δα ΐπ ἔσθ ἀϊδγαμι ἢϊ. πιοπεῖσ. Βεἰΐᾳαΐ [πε||, σταδοῖ δαῦϑηξ 
τεσσαράκοντα... - ΘᾺ, πινρμέέμδ. κι Ἀδρ. 11, 4ο. - Κγδυΐ, δἐρέοπι. ΄ 
3 ὅ8πι. ΧΧΙ͂, 15, - οὐῳ, Οοη. ΨΊ, το. Π, 15: δ᾽ διξοϊ 
δαθρ βϑίπιθ. - ἔπ. ϑγηῖπι. χ ὅδ. ἴ, 24. - του ΠΣ 
ἐγὶσίπέα. , 88. ΧΧΠΙΠΙ, “5. υδὶ ταπιδῃ ῥσὸ τριῶν 8111 τϑοῖ 8 
τριάκοντα. -- αὐγαὶ, ἐγίδιισιμσ. «44. 2 θαι. ΧΧΙ͂Ι, ὃ. - 
ἐμαὶ. 706ν. ἄμα. Ῥτον. ΧΧΧ,, 15. τρεῖς ϑυγατέρες. Ἀδιϊοποπι. 
Βαῖμ8 ᾿ῃεοτρτυθιδεϊου 8 ἡ αἱ βοῖτο ουρίαξ, 18 δάσϑι Τασφέγωπι δὰ 
Β.1. - δὴ: Πρ οἢαϊὰ, Ὠδη. ΠΙ, 24. 26. ΥἹ, 2. 10. οἷ 
4110. δδδριιδ. 



᾿ οὖ» 3.9.ϑὁ. ΤΡΕΙ͂Σ -- ΤΡΕ ΠΩ 

“ΤΡΕΙ͂Σ ἭΜΕΡΑΣ ᾿ΑΝΑΖΜΈ ΝΩ. οὗν, ἐπ ἐγεβ ραγα 
ἐσ αἱνέαο, ἐσγέϊο, δὶ ἐσγέξο αἷἷ6 αἰϊφιία ζασίο. Αἴ4μ. ἃ ϑ8μι; 
ΧΧ, 10. τρεῖς ἡμέρας ἀναμενεῖς, φιδηι ἴδπιθη νϑγβίοποῃ ΧΧ. 
Ιπιοερτοίϊθυ κοάδεγο τῃδ]]δπὶ 9 αποταπι -τρισσεύσεις ἴθπο͵ 
«Ἴφωέέαο νἱπἀϊοδτι ἀυχι 658θὲ. Κρ. όφωθ Ρ6Γδη 616. ᾿ 

ΤΡΕΙ͂Σ ἭΜΕΙΡΑΣ. πγυ, ἔγοβ μπὲ αἶθε. Αι 
1 ὅδηι. ΧΧΧ, .5, 

ἜΑΝΑ᾿ ΤΡΕΙ͂Σ. τνοῖω, ἐγέρέπεα. 7πο. Ἑπκοὰ. ΧΙΥ͂, 7. 
ΤΡΕΙ͂Σ ΣΙ] ΚΑΟΙ, ἐγθς οἱοἐξ. αὐγὰ, κα ϑᾶτα, ΧΙΠ, 21. 

τρεῖς σίκλοι εἰς τὸν ὀδόντα. ΑἸἩ γτὸ σίκλοι οἸται ξαξξ κέλσοι, αἱ 
᾿ χεῖοπῖαπι ἔποεῖς ἔρδυαι Βοῦτ. ἸΠ ΡΥ 864 ϑδκγπιπιαοῆμε απουθ 

᾿Π Βαδροῖ σρεῖς στακῆρες » πὸ Θἴ18π| πιοπθῖδα πόπηθῃ Θβῖ, ρίτυν 
δἴβίιοσθ πι8}] τ, 808 μβᾶτπιᾶ ἀυβὲο Ἰθρί866 γυΐ) υζρυ οὔνυ, 4088 

. Θυπλπηἴαίϊο ἔδο1118. 810 οπεξαμσοοηέωε ἴα 7,επ. ἀδὸν. 8. γ. 
ΤΡΕΙΣΚΑ ΔΕΚΑ͂, ἐγοάδοῖπι, “αν ἡ, 1άθπι, 1 Ῥδγ. 

ΧΧΥῚ, 11. ᾿ ᾿ : : ΄ 

ΤΡΕΜΩ,, ἔγεπιο, ἐπφιῖδέα πιονθοῦ. ὩϑῚ πα οἢ4} 4, ϑώπι 
ἐγεπιθπ8, Ὅλη. Υ, 4ι. ΥἹ, 26. - ὙΠ, ἐγορίάμε. 168. ΤΟΧΥ͂], 
4. ὅ. - ὈΠΣΊΨΌ Ρ]υν. ορἰεέαο, ἴτ. νἐποα. κχ ϑϑδι. ΧΥ͂, 52. 

, τρέμων. ἴϊα ᾳποαυθ 2πο. 7πέ. Ἡϑοἀπχοτυπὲ ν6] Ὁ ΒΘΌΤ. ἼΣὉ, 
ναοίἑίανίδ, γ6ὶ τοβρϑχϑουθαϊ ποζΐομθπι νοοὶβ 7} πὶ 1, δῦ. 

Οῳχλον υδὲ οἴξααι νασέδαγ τιοῖαῖ, εἴ ΟΧΛᾺΣ, »αοἱδανέε, Τὰ 

᾿ ψότβιουθ 7π6. 7πέ. "Αγαγ ἐξ ἀναϑαϊϑ τρέμων ἄπδο, τὲ 4Ώ}]118εὲ 
νἱάεϊ, νεογδίοπεβ οοδπόγιης 6406 80 1 Κζμάσ.., 4ιδ Βαροῖ: 
ῬΡὲπριέδοίπεια δ ἐγόπιδηι8. 1ιδοιῖῖο ᾿Δναϑωϑ ἀρυὰ Ζπε. 7πὲ. οου- 
Βτμιαῖ, υὐ ποο οδίτον δάάαπι, 5θηξοπεῖδπι δοσπι, 4πλ ὨΙ)»Ὁ 
ῥεῖ πιοιδι βϑδίη ὑσὸ ὩΡῸ, σέπομδα, ΔῸ 22), ἐέσαντέ, ροϑβὶ- 
ἴμπι 6886 ρυϊδηῖ, - “2, νασῸγ. Οδη. ΤΥ͂, 11. 15. - ὩΡὴν 
σογέγοπιΐδοο. ἴοτοϑιι. ΤΥ, ,ή, τὰ ὄρη τρέμοντα, 001}. Φἴοπιον. 1). 
ν΄, 18. εἴ φ΄, δοχ. 5 Εδάτ, ΙΧ, 6, ΒΘΡτ. 12.» Θ0}1δῖο Ε8άτ. Χ, 
9. 4υοά 1ἄεπι ποῖαι, ᾿ πὰ 

ΠΟΙΒΩ ΤΡΕ ΜΕΙΝ, ζαοῖο ἐνγεπιθγθ ἼΦ ΔΛ, ἔγοπεο. Ἐδ. 
ΟΠ, 535. υδὶ 5685 τΐπΐπιθ πυτδῖυτ. : 

ΤΡΕ ΠΩ, νογέο, εοηῃρεγίο, οἷ ταϑᾶ, τρέπομαι., ὦ πὶϑ 
 Φνεγίθ, ἐπ ἔφαπι νογίο. Ἴ3ὴ Ηρα, ἃ 33, Ῥογδιμέξο. Νπι. 
ΧΙΨ, 45. ἐτρέψαντο αὐτοὺς, ἐπ ἔιζαπι νογέσδαηπε ἑδδος. -- «τς, 

᾿ αἰεὐεἑέο. Ἐκοά. ΧΥΠ, τϑ. ἐτρέψατο. ᾿Ιησοῦς τὸν ᾿Δμαλὴκ» τ" 
,ώραπι νογεδδαὲ ἴοδυα Ατηαῖθξκ. Δδγολ, ἔτρεψεν , ἐφυγάδευσεν. 
- ἘΛΌΨ,, οἷπι ἐπιρϑέι ζγὙῸΡ., ἐπυδῆον., ἑπνοῖο. ἰάδαν: πων, ᾳυοά 
ἤπ ἃχαῦ..}. ἐγργώάσγε ποῖάδ (υὲ ἀοοῦϊε ϑοῤωδέσηῃδέεις αὰ ῬΙΟΥ͂. 
ΧΧΧΙ, ι3.). ὅϑγπιπι. χ 88. ΧΙΨΥ, 32. ἐτράπη » δὶ ἱποοτίυαι 
ταδηδῖ δ ᾿ἸθοϊΣοηθω θαι] θη Ὁ λ7, δαξ τη ᾶγρί 816.) 551 
ΧΡτοββοεῖῖ, “(ααϊέ. Ἐδιλ. ΧΙ͂Ψ, 11. 560. Ζ εἰ. Αἀγιριαῖ, τρέψον 
τὰς βουλὰς αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς, ὙΌΣ αἸ11 ἰδ τὶ σερέψον Ὀαθοηῖ. 
Τυά. ΧΨ, 0, ἐτράπησαν εἰς φυγὴν, νεγἐοδαπέμν ἴὰ ξαρϑπι. 
δίῖταο, ΧΧΧΙΧ, 55. τοῖς ἁμαρτωλοῖς τραπήσϑταν εἰς κακοὶ, 60" 



ΑΡΕΦΩ -ο ΤΡΕΧΩ 58. 

φαϊοτῖθυβ σοπνδγέοπέμγ ἴῃ τοαῖ. 2 Νῖάοο, ΠῚ, δ. τῆς ὀργῆς 
τοῦ κυρίου εἰς ἔλεον τραπϑοίσης . ἴτὰ Τ)οπιΐπ πὶ πιϊδοχί οοτᾷταπι 
οοηνονδα. 2 Νίδοο. Χ,, χδ. πρὸς ἱκεξεέαν τοῦ Θεοῦ ἐτράπησαν, δὰ 
δΌΡΡ):οδτΐονεπι 61 οοπινογέσδαπέων. Μὶάο οἵ ἃ Νίδος. ΧΙΙ, 44. 

1ΡΕ' ΦΦ, πωΐγέο, σημξγίο, αἷο, φάμοο, δο ταϑῖδ ρῇῃοτῖοθ 
ἄμρόο. Οοπί. Κοολπογὲ Ἡεϊδοποίδαίαπε 1ιὺ. 1. ο. ά. Ρ. άγϑι . 
ἼΩΝ ὁ8414, ΠΕΡ. ἃ τ’, ἰάθη. 174. ΤΥ, 9. -, 15 ῬΊΠ. ογδο΄ 
“οε78 ζαοίο: Νυμι. ΥἹ, 5. Ἐξοοῦ, ΧΧΧΙ, 4, 1) 6.1, 5. -- ὕηϑμῆ 
ΗΙΡΒ. σαΐθγα ζαοῖο. Ῥτον. ΧΧΥ, 22. - ὙΠ ΣῈ. ἃ “35, 
ΘΟ ΕΟΥΟΡ. ἴετεια. ΧΧΧ, .ὅ, ἢ) ὀργὴ τρεφομένη, δὶ ἴδπηθα Ἂἴ 
ῬΙῸ σρεφομένη τεοῖΐαβ πο} Βαῦθγο νἹ ἀθπῖοτν σερεφομένη. 
δε 1 δἴϊηὶ φυύᾷᾳιο αὖον ἐγαπι δοάδηι τηοἂο υϑυγρδηῖ, - πο: 
ΠΣ) ΕΒ, οἵ ΗΣ:ΡΆΏ. ἐπ νίέα σογϑαγνο. Οοα, Ψ], 19. 20. ἴ68. 
ΥἹΙ, 2ι. - Ὀὴπ ΡΙΒ. α π, σέρπο. Ὅδυϊ, ΧΧΧΙ͂, τ8. ϑελαν»- 
ειδονρέωδ αὰ ᾿ι. 1. Ἰυάΐοαξ, 608 1660 1856 Ἴ)9 9, αἰξογὲδ ἐμὲ, ἃ 
Ορὴ5, αὖογο. ΝΔΩϊ δυΐοπι δϑηϑυπι ΠΟῺ 10816 ΘΧΡρτΘθ81886 ν]- 
ἀδηῖογ. - 505 ῬΙΒ., ἃ 019, δωδέοιέο. ἃ Ἀερ, ΧΥΠΙ, ιὅ.. - 
ἜΝ ΣΌ., ἐωγγοδ. [8686. ΧΧΧΊΙΙ, 18, 5660. Οοπιρί. Τιοροταπξ 
ἘΣΑΔῈΣ ἃ Κλ, Φαάμοαγα. - ἸΏ). δϑροίϊο. Οδα. ΧΥ͂, ι5. υδὲ 

 ἤδινδει ὑΤῸ τραφεὶς «41. τεοϊῖῖτιδ καφείς. Τυδοϊλομαια ἔϑαιθα [8]- 
βδξῃ τῶν ὁ οἷ 8}1} νεϊογιπι δρ]οχὶ δυμπῖ, οἱ Ῥλέΐο Οα. τος. 
ἀλν. Βδθσ, Ρ. 512. οἵ ἐνὶ αηξογ. 146 Οαρρεοϊὲ Ονἰὲ. 8. Ῥ. γάρ. 
εἴ δὰ Ἡ.]. Μοπεξαιμοοηπέμτι. - ΘᾺ, ραδϑοο. Οδι. ΧΙΊΠΠ, 15, 

ας πὸ ΡΙΒ. σεπυξέέο. δγν». οἐ Ἡδῦν. Ἐ2 60. ΧΤΗ͂Ψ, 2ο. ϑρέψουσι. 
ὅδγηαο 1δὲ δὸϊ ἀ6 οοπᾶ, φμαδ αἰξέμγ. 1 Μίδοο. ΧΙ, 80. ὃς ἔτρεφε 
τὸν ᾿Δντίοχον, αυἱ οάμοαδαὲ Απιϊοοδυπι. Ὑ]᾽4θ δὲ 1 Νῖδοο. 
ΠῚ, 53. εἰ οουξ. 1.0ο. ΙΥ͂, 16. . 

ΤΡΕΦΩΝ ΒΟΣΚΗ ΜΑΤΑ͂, πιωῤγέδηις Ρμφδογα. Ἵ2,3γ, ρδν 
ομαγέμθ, δαϊ: ρ,ΊΕΚΧ65 δαδέπϑ. ὅγπιπι. ἃ Ἀ6ρ. 1Π|, 4. ἴὕπα νοῦθ 
ποεμνοτρόφος, αυἃ ““φμέίέα Ὦ. 1. πιϑὰ8 68. ' 

ΤΡΕΦΟΊΉΜΕΝΟΣ ΕἸΣ ΣΦΑΓΗῚΝ, βαρίπαξις αὐ πιαοέας 
ἐέοποπι. Ἰοσθαι. ΧΙ ΥΙ, 41. τρεφόμενον εἰς σφαγήν. ογθὰ Βαδο 
101 τεἀτιπάδμῃξ, δἰ ὁχ τπδδυρὶπε ἱγγορβίθδθ νἱἀδημίοσ, ἴὰ δοα 8 
Ροβὶΐα τνδ] υὧὐ ρ]οββεπιὰ νοοΐϑ σιτευτοὶ, 4αυ80 δριὰ ΤΧΧ 1. ο. 
Οσουσεῖῖ, νδὶ οὐ αἰΐογιτς [πιο οδ8 ΘΧρ]]οδῖ10 νοοΐβ Ὁ3Ἴ2. 
᾿Ψοερυΐ τρέφειν ὕτο δαρίῃαγο οἰΐδυα οοουσγὶτ 1δο. Υ͂, 6. Οοηἴος 
Ζεκχέοσου ΝΝ. Τ. 6. Ὦ.ν. ἢ ἕν "ἢ 

ΤΡΕ Χἕ, ογγο. ὙΥῚ, δπείϊο. Τοῦ. ΧΤ,, τά. ἔμπροσϑεν 
αὐτοῦ τρέχει ἀπώλεια. Τιϊιοτάταπι Ἢ δὲ Ἵ δἰ μια! τπάΐπο ἀοσθριῖ 
Ἰερεταηῖ Ὑ01Ώ, πιαχῖτοθ οὐπὶ ψορυ Ὑ591 ἴῃ οοδίθχτι ΠΘὃτ, 
Βυδρίδπι 1101 οσουτταῖ, -- γ1. Οεη. ΧΥ͂ΙΠῚ, γ. ΧΧΤΥ͂, 20. ,ηδ, 
20. εἰ 41}101, εἴ γ51) ΗἸΡΒ, Δ αν. ΧΧΧΥ, ιδὅ. - ὥΧῚ, ὅδηθ 
Ῥέαοξέμπι λαδεο. Ῥς. {.Χ]., 4. Τιεροτυηῖ "ΧῊ., 8 ΠΧ. - »ΚῸ) 
4μα5:0. “ἴ4φιι. Τ)ιδοα. 165. ΧΤ.ΤΙ, 4. Τυά. ΥΤΙ, 21. 660. Κ'αὲ. Αἰά. 
οἱ Οοπιρ, Ῥοιπιιϊατηξ οὐ 71". - ϑηυνῦῦ, γσνογέοῦ. [δυδῶι, 
ὙΠΙ, 6. ἐερέχων. Τοσο 5ῳ πὶ 1ερῖ886 νἱἀαπέων Ὁ, ἃ Ὅγυΐ, 
ΘΉΓΡΕΦ.᾿ Τρέχεεν οἴΐατα ἐὲ ἀϊουδίαγ, 4μὲ σαμΐδ »οἠμπΖὩ, 

4 
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᾿ὅ53  ὋΤΡΗΤΟΣ -- ΤΡΙΒΟΛΟΣ 

ΔἸΝίδοο. Υ͂, 2. φαίνεσϑαι διὰ τοῦ ἀέρος τρέχοντας ἱππεῖς. ϑ᾽τ "ἢ 
τιοᾶο οἱ ἂς οὠγγῖν νολεπεξδως δα ΙΡοαΓ ἀρὰ ἤζοπιόγιπι 7ἰϊαά, 
ψ, 520. πηᾶς δρρᾶτοῖ, ἀθ “μον σοίογὲ πιοέϊε διο γοῦδπι 
Δάδιθοτνι. 

ΤΡΗΥΟΝΣ, γεγζογαίμδ, ζογαπιέίπα λαδοηό. ΑἹ, 8ῖ:. 
ΧΧΥΤΙ͂, 15. ιδ. 1τὰ Τγοπιῆδιέμδι, ΝΝοδοῖο, ππᾶδ Βδδοοα μᾶῦ- 

. δοτῖι, Νδαηι]. "ἃ. Ἰορι τ γλώσσα τοίτη., 4υοᾶ νἝάδ δο ]ο00. 
ΤΡΙΚΑ͂Σ, ἐνγίροαΐπιεα αἰξδε. ἃ Νίασο. ΧῚ, 50. διάκο: 

τριακὰς, ἢ τριακοστὴ τυῦ μηνός. | 
“Ὁ ΥὙΡΙΑ'ΚΟΝΤΑ, ἐτίρίμέα. Ἐβόϑϑὴε ῬΈτ. φιαεῖγαρίπέα, 
Νοῦοα. ὙΙ, 67. - οὐχ, ἐγδ8. Οθῃ.: ΧΙ͂, ι5. 15. - πὲ τὰ κι 
Ρὶυτν, σε Ὗ, 5. 5. 16. Ί, 15. δὲ δ}1δ᾽ βδορέιιβ. - 
Ρἷατ. εκ ὥω, ἀμσες. ιεῬατ, ΧΙ, 18. δὲ Ἰεροεαῖ, νον. 
- γηθη 8414. ρ]υτ, Ὀδη. ΥἹ, 7. 13. 

ἃ ΤΡΙΑΚΧΟΝΊ ΖΩΥῸΌΟ, ἐνὶχψίπέα ὅμο. 5 Ἐμἄν, Ὑ, τ6. 
ΤΡΙΑΧΟΝΤΑΕΞ, ἐνὶ σέπέα δ... πϑσν Ἐν, ἰάδαι, 

Τοβ. ΙΓ, 5. 
᾿ ΒΥΡΠΑΧΟΝΥΖΔΕΤΙΙΤΑ,, ἐνὶ ρίπεα ἐσρέεηι. ὅ ἘΠ τ, Ὗ, άι: 

8660. οοἷ. “4165. 
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΖΣ ΤΗ͂Σ, ἐγἐρέπέα ἀπῆοϑ παΐέτεδ. ἘΣ ἸΏ 

. πρὶ, ἥίδεις ἐγ σίπέα ἀππογεπι, κα Ῥατ. ΧΧΊΤΙ, 5. Οοηξ. Εἰγπιοί, 
Οιάέξαπ. Ῥ. 585, 1. δα, 

ΤΡΙΔΚΟΝΤΑ ΠΕ ΝΤΕ, ἐγἐρίπεα φρέπηωσ, υΘΌ τι Ὀνε υ, 
ἰάεω, δ. ΧΙ, 12.᾿ 

ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΤΈΕ ΣΣΑ͂ΡΕΣ, ἐνίρίπία φμαξωον, τονεδγὰ 
ΥΞΝῚ, ἄδην. 1 Ῥατ. ὟἼΙ, 7. 

’ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟῚ, ἐνοσομεΐ. Ὁ μΏ ϑ5ὴε, φιασάνιτιρεπεὶ, σφ. 
ΧΙ, τ5. 15. - ΟΝ ἴω, Οεη. Υ,, “5. Υἷ, 15. 1Χ, 27. δὲ δἱἱδὶ 
βδερίυϑ. 2 Μῖδοο. ΕΥ̓͂, το. τριακοσίας. Ογοέξι9 νἱἄδη8, ᾿τδοθπίδϑ 
ἀσαςῃπνα8 6886 πἰπιΐβ δπαῖραθηι ρῥγοῖξιαι, 4 δπὶ ἴ 60 πᾶνεδ 

᾿ς φοιρᾶγδτί ροβϑοπῖ, Ἰϑροπάμπι βἴατοξ, τρισχιλίας. Ὗ ἜΥΆπΙ χ}61188 
εαἰσαπαῦθ οὐπὶ ὅγγο Ἰοξίτατν τρεισχελίας καὶ τριακοσίας. 

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΙ͂Σ, ἐνἐοσσοίπια, τῶ, κα Ἄορ. ΧΥ͂ῚΪ, “5. 
ΤΡΙΒΑΜΝΟΙ 44, αἐέονο, οἵ ἐχ δαἀϊυποῖο: αἀδεώπιο,, (0Π» 

δώγῆο. ΓΏΨ, σοπϑόηξεοο. θϑγηιπι. Ῥδα]πι. ΥἹ,, 8. ἐτριβανωϑην. 
Ηἱϊσγοπ. σοπειεπεδία κώπι, ἈΘοῖΘ: Ὧδδὶ αυ8δ6 ἱπγνοϊοσϑβϑοιῖ, δᾶ 
Ῥδυϊδεῖμι ΘΟΉ ΒΌ ΠΗ ΌΥ, ᾿ 

ΤΡΙΒΟΜΖΟΣ, ἐνέδιοίμα, ποθ δου]οδῖα, δἷο ἀϊοῖᾶ ἰ8 
τρῖρ! σὲ ουϑρ᾽ἀθ, 11. ἐγέδιεῖα νεῖ ἐγἐδιιδιεπι, νϑὨ τοῦδ σόπ δὰ 
τε τυταπ δ ἔγυπιθαῖα. ἔϑϑλῦν, σταπάο. Ἐπεοῖ. ΧΙ, 15. 560. 
«ἀ. “14. τριβόλους. ὸὸοκ νἱτϊαῖα, αἱ νἱδοῖττ, ἐκ πετροβόλους, 
ᾳυοὰ Βαροῃξ τε] ϊ4ηΐ ἩΡτΊ. - ΞΡ 3, οαγασαπέλαε, δρίπαι 
ναϊήδ αομέεαέαε. 1. Ἰυά. Ψ1Π|, γ. 16. τριβόλοις δἴ τρεβόλους. - 
1}, ἐγέδωδμδ. Οοα. 1Π|, 18. Ηοε. Χ, 8. ἄκανθαι καὶ τρίβολοιν 
βρίηδο δὲ τῦῖρ}}. ΔΙδοεγοῖ. τρίβολοι, ἀκάνθης εἶδος. Οοπξ, 
Τἑοδοογίαοπι 110. ΤΥ͂. ο. 15. - ἘΞ ΧΛῚ ΠΣ Ρατ. ἐγέδιδασ, 4 ὅτι. 

ΟΣΗΙ, 8ι. ἐν τοῖς τριβόλοις τοῖς σιδηραῖς, ἴῃ τεῖθι}15 ξοττοὶθ.. 

} 
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Ταεούι. ει. ΧΧΥ͂ΤΙΙ, 257. - πολ, φεντὰ ; μα Ἰέφπα Δἰφοσοατι- 
ἐμγ. ΑἹ ι Ῥατ. ΧΧ, 5. θ᾽ δοα νδβῖσυ!ὶ ρόπεῖο ϑεγνέμ δὰ 
»νρεί, Οἴἰδονρ. 1. ν. τθά, 7γίδια, ρεπῖδ νολέομἐξ οπιπὲ ραγέα 
«“ἰοκέαέιπε, ποἦδ ἐογμπέμ ἤρμπιοέα. Ἐπ ἔαγγο Ἰὼ. 1. ς. 52. 
“ὦ ( τιὐθυλυπι ) ,Δὲ 6 ἑαδιία, ἐαρῥαεόις αὡξ ἤενγο ἀορογαΐα,, 40 
δπιροϑέέο αὐγίσα αμέ ροπαδνο σγαπαὶ ἐγαλέέων ἑμππθπεὶς ἑωποῖξδ, 
ὁ αἐδομξίαὲ 6 δρίοα ργαῆᾳ. ῬΊυτα 46 111ο νἀδ. δρυά ϑολ477ε- 
χωπι 46 γ ὡδῆξο. 110. 1. ο. 7. Ρ. τ06, ἐέγέπραπι Οοπιπι. ἴῃ 
1ε6. ΧΧΥΤΙΙ, 27. οὐ ΧΙ Ι, 15. οἵ ϑολοοέέξοπέμην πὶ απεέΐᾳι ξ, 
ἐγέξγ. Ὁ. 2. Βδηυ. -- 93» Ῥ]Όσ. δρέπασ. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ι, δ. υὕνδὲ 
Μιολαοῖέο ἴὰ ϑωρρίσηε. Ρ. 2109. οι αἰμπιδέῶ, 86ἃ ἐνέδιζοῦ 
7εγγθοβ, πιμγίρδδ 1Ώ16]]ρὶῖ, 

ΤΡΠ}ΒΟΣ, οπιέξα, νία ἐγίέα, νχῖς, Ἰά δα. Θεοα. ΧΙ Ι͂Χ, 17. 
100. ΧΧΙῚ, 15. “242. Το». ΧΧΧ, 16. 7Τλεοά. ῬΕ. ΟΧΧΧΥΊΗ, 
5. ϑγπιπι, τον. Χ, 17. - ὔὗμ, ξηδεδμδ., Ῥδβ, ΧΙ, 20. - 
ἘΔῚ. νέα, Ῥτρν. 1,20. ΧΧΧ,, το. [ε8.ὄ ΠῚ, 11. 7λδοα. Ῥπ5. 
ΟΧΧΧΥΠΙ, 3. - ὨΔΌ ΙΓ. οὐαωδέγα. Ῥβαϊαα, ΧΥΙΙ, 46. 
ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν. 1, ΧΧ ὩΣ 9 166 1886, Ομ ἱπιρτα- 
θ401116 δοῖ “ρεἰὶῥ οουϊδοῖασα, 601}. να. '΄, 20. - πΌ9, νέα 
«ἰγαΐέα. τιϑάπι. ΤΊ, 12. 2 58. ΧΧ, 12. 15. - ὈΝῸ,, ογόέέα. Ῥδ, 
ΧΥῚΙ,6. ΧΧΙΙ, 5. ΟΧΧΧΙΧ, 6. ὅϑγπιπι, Ῥγον. ΕΥ̓, 11. -- 3. ἴῃ 
ἴα ΓΜ, οαμέα. οτοι. ΙΧ, 10. - 252 τηᾶ80. ἴοθ. ΧΥΠΙ, 10. 
ΧΥΠΙ, γ. οἵ 4110}. -- 53231,2 ἔοδηι. ἴον. ΧΧΧ, 5. Ῥτγον, 1, κϑ), 

ΨΠΙ, 2. δὲ 8110], - Ὁ, πιαζέδομο ρεαϊΐδ. 4͵. 3 ὅτι. ΧΧΤ,, 
87. οὐκ ἠσϑένησωα ἐν τοῖς τρίβοις μον. Οοπείποπς Βδ6ο νερὰ 
νοτδῖομθη 8]10.8 ἰπίογργοιῖθ, ἔονδιίδη ϑγπιπιαοΐΥ, 401] 5680 ι 
ΠΟΠ Π18]6 ΘΧρτεβϑϊ. - 5.) ϑοπιξέα, νία, Ῥ6. ΟΧΧΥ͂Ι, το. 
- ΠῸ, ἐαεείεέα, Ῥτον. ΧΥ͂, 22. ἀνοήτου τρέβοε ἐνδεεῖς ᾳφρε-΄ 
νῶν. Ταονογδ δὰ Ὦ. 1, Δἀπιοάππι ἱπρδιΐοβα οοπιϊοὶῖ, ἱπίογρτθ- 
ἴειι δοτίρβῖβδδε τρυφαί. 8εἃ νῈ] 5ἴηα δαο οοπίθοϊατα ἀυρ]1οΐ 
χαϊῖομα δδο σϑϑῦβίο οπηὶ ἴδχίι ορταῖοο ἔδ0116 οοῃ οὐ αεὶ ρῸ- 
ἴοτῖς. Ῥαγεῖπι θη ΐπὶ δυαιὶ ροϊοεδῖ, ερέβους ἢ.1. νένεηαϊὶ σὲ ἀρεπαὲ 

χαξέοησπι, 4υδ αἰϊφιιὲς αεἰδοέαέμγ, Ὠοῖθτθ, 4086 ἰπ 55. Ββαυπά 
τῶτο σία αἰϊομέμα ἀϊοῖτατ. ΤΌΣΟ ἀυοαμθ γοτρὰ ἐνδεεῖς φρενῶν 
οοτατλοάδπι ἱπεργρτοίδεϊομπ μι δἀπηιτιηῖ, Ὡθρ6 Ὠ8ΔΏ0 : ο.8{671- 
ἄμε δὲ ἀεοίαγαπέ, θωπι δαπα πιδηϑίθ δαγ 676. Ῥατιΐῃι σοῖο τεϑρῖ- ᾿" 

οτο ροϊηϊξ διδρίουτὰ σπλμαν 4υοά ἱπίος α]ΐα ποῖδε ἰδηέδον σεῦ 

7αοῖΐδ δδὰ ζαοὶϊἑ οἰἐπι ἐθηιέέατα ἑποθαάδνα, ὧὐ ἄοουῖς ““γποέαὲ 
ὙΣ ογἱεέ. αὐ Κ΄. Τ. Ρ. τι. - Βὼ, ζοσιδ δπιξτιδηι8. ἴε8.. 
ΓΙΧ, 9. Ἐοτῖδββο Ἰθρεγαηῖ πα αἱ ὁχ ὅγγο ρρᾶτοῖ. 

ε 

- ἢν γῶ, εορίέαείο. ῬΕ, ΟΧΧΧΥΤΤΙΙ, “5. τρέβους, οοριίέαπαϊ εἴ 
σρεπαΐξ γαξέοποηι. 880. Υ, 15. ΙΧ, τϑ. δὶ, ὧε ὁδὸς, ποῖδς 
νὲνεπαὲ ταΐέοησπι. ϑῖταο. ἯΙ, 56. βαϑμοὺς τρίβων. “ελαπαδὲμδ 
ἴῃ ᾿Ορλίοοι. πονα Ῥαίνγωπι οπέγαμο. Ῥ. 36, Βαροῖ σταϑμούς. 
ϑωϊάίαδ ΘΧΡ]ϊοδὲ σταϑμῶν ρος τῶν τῆς ϑύρας παραστάδων. 
Ἡεεγολ. τρίβος, ἀτραπὸς, ὁδός. 

7 
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ΤῸ, ἐδεγο', σοηέσγο, ἑωσαῖο, 7ταηρο, σοπιπέπεο. ἜΝ, 
ἐπο. Νυπι. ΧΙ, 8. ἔερεβον ἐν τῇ ϑυεέᾳ, οοπέεγεδαπέ ἴῃ πιοι- 

᾿ἕατίο. Ἡεογοῖ. ἔτριβον, κατηναλίσκον. - Ολ, ἄδερεο. ἴοτοιι. 
ὙΙΙ, 17. αἱ γυναῖκες αὐτῶν τρίβουσε σταῖς, πιο]ίοτοδ Π]οτυπι 
Σξογτξ δἰ τα] Δπι. - ὉΠΌ.,) δοφιοῦ. Δἴφι. Ῥτον. ΥἹ, ιὅ. τρίβων, 

᾿ ἡμπάοπαο ῥεαΐδιδ εἰρπίπι απ. ᾿ὅγπιπι, προσερίβων, αυοᾶ 
νἱάε δαρτᾶ. - Ὁ, ἀρβεγο. ΑἹ. Ῥτον. ΧΥ͂, 10. τεεριμμέναι. 
Ἡδεγοή. τετριμμένη, πεπατημένη ὁδός. - ῬΙΌΣ, ρνοξωπάμω, 
ῬΡιον. ΧΧΙΠ, 27. Νὲ τδπιοα᾿ “412. ῥτὸ τέτριμμένος τοοιῖι8 τετρη» 
ἕνος Βαρδηῖ, 

ἘΤΟΓΧΟΙ͂Σ, 1. 4. ϑριγχὸς, ϑριγγὸς εἴ ϑρεγκὸς ν» Ρέππα 
8. σΟΥΌΠΩ ΤΠ οπε, ἰογέοα πυιρῦὲ, δορέμπι, ναίζωπι, πιασετία, 
ΠῚλι, δόρσα, ἴοστεια. ΧΤΤΧ, 83, εθο. οοὰ. “11ες. διὰ τῶν τριγχῶν. 
1τὰ ηπο4υθ νοτεῖο ὅγγ. ξεχαρί. οἱ Τλεούογείιδ 860. οοὐ, Β. 
ἘΡῚ ἴδθα ἰπ οἀϊεῖδ Ἰεσίτης τειχῶν. - ἫΡ, Ῥαγίδα. 7πο. 1 ὅδ). 
ΧΧΨ, 22. ὉΒ1 ἐδπιθιι Ργὸ ἐν τριγχῷ ϑεπιεγμα (“ρραν. ἐπ Κ΄ 
Τ' ν. 208.) Ἰοροιράππι σομίτοῖ: ἐν, κὶὲρν τοίχῳ, τε 5ἰὲ ἔρϑαι 
ποΙαθῺ Βοδταΐουπι. δέγπιοί, Ομάξαπεπι 585, 16. τρῳηγχὸς ν τει- 
χίον » περίφραγμα. Ῥλέξοχοπ, Οοδδ. τρεγχοὸς, πιαοεγέα, πιαοογὲεϑ. 

᾿ ΤΡΙΕΤΜΗΣ, ἐνίεππῖδ, ἐγέπιμδ, ἐγθ8 αππὸδ παΐμδ. 15 
ϑὺῦ ὕω, “έζϊμς ἐγέμπι ἀππογίτα. 4 Ῥατ. ΧΧΧΙ͂, 16. ἀπὸ τριῖ" 
τοῦς καὶ ὅτανω , ἃ ἰτϊ]0 οἱ ξαρτα. 810 ΝΙδε. ΠΠ, 16. ἀπὸ διετοὺς 
«αἱ κατωτέρω, ἃ Ὀἰπιιϊο δὲ ἐπῆγα. ϑῖο δῖ νήπεον διετὲς ἐηζαπέειπ 
δὲπιιείεπι Οταθοῖς ἄϊοιϊ, δοτῖρις Σοζέμα Οποπι. 1. ΤΙ. Ὁ. 2. δορῃι: 
8. Ιάδπὶ ΤᾺ}. 1. 9. γ. δοριν. δά, ροδῖᾳυδπι δοτίρδοτα:, ᾳυοᾶ 
τριέτης υδη06 δὰ δεκαέτης, ἀαυδηάο ἀἄδ ᾿δπιροσα ἀϊοδβῖαν, δ0- 
οδαΐυμ μαδοαὶξ ἴπ ροηη]εῖπια, Βαθοὸ δἀάϊε: ἐπὶ δὲ παιδίου καὶ 
οἴνου καὶ φυτοῦ καὶ τῶν τοιούτων ὀξύνεταν, αἷς ἐπὶ τοῦ διετὴης 
μέχρε τοῦ δεκαετής. ϑ᾽γῖον Φέοέοπιαοα «ἰδοαδοηέέα ἀρυὰ 
«Ἀπιπιοτέμπι 616 εἰπεῖ, δὲ ἀἐεγοτέ. νοσαῦ. τρίετες βαρυτονως » καὶ 
χριετὲς ὀξυτόνως διαφέρει, φησὶ Πτολεμαῖος ὃ ᾿Ασκαλωνίτηρ᾽ 
ἐὰν μὲν γὰρ βαρυτονήσωμεν, ἔσται ἐπὶ χρόνου. διὸ καὶ ὁ ποιη- 
τῆς φησίν" 'Ὡς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ. ἐὰν δὲ ὀξυτονήσωμεν 
τριετὲςγ ὡς εὐφυὲς, ἔσταε ἐπὶ ἡλικίας. οἷον τριετὲς τὸ παιδίον. 
- πλοῦν ἔοεαι, ἐογέξα ραγε. 165, ΧΥ͂, 5. δάμαλες γὼρ ἔστε τριξ" 
τῆς. ἰανδηοα διΐω, εδὲ ἔσίπια. Ζἤέογομ. οοτιδέσγηαπδ. [668 
σοηέογπαπϑ, ἢ. 6. ἐογππι 8, ἐθγέξεπε ΟἸΤαέ, ἀρ6 8. “«(41:. Ἰἀτϑηι. 
ΧΙΎΥΠΙ, 53. τρρετῆ. 2 ΝΙίδοο. ΤΥ, λὅ. οὲ ΧΙΥ͂, ι. μετὰ δὲ τριετῆ 
χρόνον, Ῥοβῖ ἴαπιρυ8 ἐγἑδρηὲ, ΝΝοῖα, αυοά Βἷο τρεετὴς δἴϊδαι 
ὧδ τοιροσα πϑογροίαῦ, β86οῦ8 80 πιοᾶο ὁχ Φοζαᾳοα οἵ “΄πιπιο» 
πὲο ἰμτο)]δχΐπιιθ. ΕΠ οοτῖθ, Ἰΐοθξ πὶ δηιϊϊφυϊοσῖθηιβ Οσαθοῖβ, 
πὶ Τοπιθτο, Ηἶἰογοάοέο, νοσδιὰ τριἕτης 46 ᾿θηιροτα πδυτραῖδηι 
ΤΟΡοσϊδαπιθϑ, ἰδθῃ 1Ὼ 4]1118 σϑοδηϊτοτίδυβ τριέεεῆὴς 6ἷ διετὴς 
ὀϊίαπι ἀθ δοἄεοπι δἀβίρθῖισ, 2) οα, δὲο. 11. 111. Ρ. 199. τριε- 
τοὺς δὲ διαγεγενημένου τοῦ σύμπαντος γρόνου. Ζοηριια αΞίο-. 
γαϊ. 110. 1. 0». 5. ἤδη δὲ διετοῦς χρόνου διεϊκνουμένου. οκ τριετῆ, 
ἐγέοηπαέδ, τοοιϊταθη δ ἀμ ο486 δεῖ δυοῖοτί ἃ Νῖδος, Χ,, 5. 1009 

- 
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διετῆ, διοηπαῖδ, ἐσ πϑιϊεμπιῖδ Ογοείξ δὰ Ὥρη, ΥἹΙ, 45. δὸ εχ 
Ἰοβορῆο ΑἹ. ). ΧΤ, αι. : 

ΤΡΙΕΤΙ 242, διπὶ ἔγέδρπὲδ, ἐγέεηπέωπι ἀρο. Ἡϊηο: 
ΤΡΙΒΤΙ ΖΩΝ, ΤΡΙΕΤΙ ΖΟΥΣΑΩ͂, ρατιῖο. ἐγίοηπὲδ, ἐγὲν 

γαῖι8., ἐτίπια. θρ: ὈΦ Ὁ ρᾶτῖ. ῬΥΒ. πιδδο. δὲ ἔοθϑιηι. Οδπ. 
ΧΥ͂, 9. - πεν πιᾶδο. δΧ οὐ, ἐγ68. 1 ὅδ. ἴ, 34. υδὶ νοὶ 
Ἰεξεταμτξ οὐ ὅγγο δὲ “γαῦθ Ὁ), σοὶ 1τὰ νογέθῃ ἀπ μυῖδς 
τυηῖ, 4υΐα ροεῖθα ἐδηΐαμ ππίο5 Ὀονίβ πηδοῖαῖὶ Βὲ πιδπεῖο. 

ΤΡΙ ΖΩ͂ (Βιέοίέμε δάϊ ἰυδδῖξ χριζέω), εἰγέαϊδο, δέγίαϊο. 
ΛΘ, Ῥγόπιθ, ἘΠΡΏ. δὴ δὴ», ἀγροέο. ἦπο, Απαοο. 11, κ8. τρέξει. 
ῬΙδυδίσιμι Ρ᾽ πῦπι πιβηΐρο 6, ἄυπι νον τσ, δεγίἀοσοαι δαϊξ, 
Ἐτρο ποιὰ δλίθπα δδὲ Ὦδεο γοιϑέο ἃ ἴϑχκῖα μθυταϊοο Ῥγδείεσεα 

ψ 

Διδδίσυ ἰ λα νορίζεγαγὶ ποῖαῖ, δὲ τ 95. δδὶ ϑοπμς ργοοὶς 

αρέὲς οογυνξ 

Φ 

Π 

ΤΡΙΉΜΕΡΙ᾽Α, ἐγέδιμπι. τῷ ῶδο!, ἐγθθ αἶΐδε: 
πος. ΡΨ, ά, ; 

ΤΡΙΉΗΜΕΡΟΣ, ἐνίδωμδ (ἰτα Οὐοεο., ξίεἴέ.), ἐγέιαπεο, 
Ὧγ68 αἦδα ἀμγαπ8. ἘΠΝῸΣῚ Ὠα γῶ. ϑδγπιπι αὶ θην, ΤΧ,. 20. Ἡοογοῖ.΄ 
τριήμερος, Θεσμοφόριοι, ὑπὸ Δακώνων: αδὲ νἱὰθ Ζπέέ. 

ΤΡ ῬΩΙΣ, ἐνέγαπιέδ, πανὲς δέϊϊέοα. “, παρέφ. “[4- 
1ε5. ΧΧΧΙΠ, 4ι. Οοῃξ, Δοέα ἐέϊογαγέα ϑοσίοί. ἤλοπο- Τγα- ὦ 
ἑοοέέπαο οὶ. Τ1. Ρ». 147. ὁδ64αυ. “ τῶ, γοπιῶϑ, 4μ0 αημᾶ φα6. 
αἰδεν δὲ δσοαίμγ, ἴοβ. ΧΧΧΙΊΠ, 2:1. οὐ πορεύση ναῦς τριήρης 
(εἰο διηΐμπη ρτὸ ξαύτην ᾿ῃροηῖοδ6]1 6 ροηάυηι ορηδοὶ 7.0. αδασμα 
Βεδί, Βγόπι, ΟἸδ88. . Ὁ. δ08.} τὴν ὁδὸν, ποῖ ρτοβοϊβοξυν 
νἱδ 1116 πανὶδ ἰσίγοπιῖβι [τ έείέωδ, ποῖ ἰαπιειδσουγδῖα 105 
δρϑοῖο ἰδκῖῃ δδοσο, Όξ 6 σοἸ]δέΐομθ δρρασϑῦϊι. γὲάθ οἱ 2 Νίδοσ. 
ΡΝ, 20. σοι. Ογνεϊ 88, Βγοπι. Τροήρεις, πολεμικαὶ ναῦς» αἵ 
καλοῦνται λίβυρνοι, ῬΊατα ἀο 1115 νὰ ἀρυ ὰ 2Ζαγο. Μεϊδοπιέωπι 
ἧῃ ροο. Ἴγαοσέ. ἀ6 αδγέοα ἐγέγοπιξεπι. 

ἘΤΡΙΚΥΜΙΑ͂, "ωοέξμε πιαρτιιβ, Τιαεῖτιϊδ εἰδοιπεατι8., ἃ 
κὕμα. 4 Μδοο. ΥΙΙ, 2. ταῖς τῶν βασάνων τρικυμίαις. Ἐεγπιοί, 
Οινάίαπ. 5635, 25. τρικυμία, ἡ σφοδρότάτη καὶ δεινοτάτη τῆς 
ϑαλάσσης ταραχή κ- τ. λ.. 

ΤΡΙΜΕΡΙ ΖΩ͂, ἐπ ἔνθ ραγέθδ 6δεὺ ἐγίξαγίαπι αἀἰνέαο. δῷ 
ῬΙΒ, ἐγίραγέϊον. Ἰγευῖ, ΧΙΧ, 5... 

ἈΤΡΙΜΕΤΡΌΣ, ἔνθ δαδεπς 8. τοπέΐμεπϑ πεϑγεϑιγῶθ. ϑιτο. 
1, 5. 60. εἀ, (οπιρί. χαλκὸς ὐσεὶ ϑαλάσσης τὸ τρίμετρον. Κρ. 
Βαθεοῖ δργα πιοαΐϊεπι. ΝΌπι περίμετρον Ἰερὶς ἢ Οὐονῖο εογολέωδ 
βογιδὲῖ. περίμετρον ᾳιοβάαπι ἐχρομοτα ὑπέρμετρον. θυ μϑέμϑ 
δὰ ἢ, 1. νογείε; ἀδ5 ἐρδιεῖη ἐπιπιθηϑεει ἱπϑέα πιαγὲδ, Ὠϑὰ τοίς 
μέτρον, τὸ μέγα μέτρον. ΔΘ διρτα περίμετρον. 

. ΤΡ ΜΗΝΟΝ, 50. διάστημα, ἐπέογναίίωπι νοἱ εραξξωπι 
ἐγέωγπ τπϑρδέμπι, ΤΟ Ὁ, ἑἐσγεϊαίο πισηϑέιη. Οδι. 
ΧΧΧΥΤΙΙ, 54. -- ξϑη 
Ὅ Ῥαι, ΧΧΧΥΙΣ, 2. ο. Οοπέ. ν. Τετράμηνον βΌγτα. 
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πων, ἔγεα πιόπϑόο. ΔΆερ. ΧΧΙΥ͂, 8. " 
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ἜΤΡΙ ΜἭΜΩ͂, φιοά ἐνέξωπε δ. ἑπέγέξιεπι δοξ, μοέΐο 6χ ἀγοὸ- 
γπαεϊδ᾽ ἱπέγεδὲδ. ἽΝ.) σοσέμπι. 7π0.. 560. οοἂ, 130. Ἡοΐπι, Οοὰ, 
ΧΧΥ, 54. ἀπό΄ τρίμματος φακῆς. ΤΡλοίέζεδ Ζνεαχ. τρίμμα, δὲ 
ἀρωμάτων πόμα. ίἀε ηἀυοᾳπο Ζπεέέ. Ἡδογολὲξ 8. Ὦ. ν. 

ΤΡΙΟΖΌΟΥΣ, ἐγίάεπδ,. [μδαΐπα. ἘΣ) Ὸ ὥς ἄνδὶ. ἐγοὲ 
εἴδτιέθσδ. 1 ϑδι. 11, χό. - ὨΥΠΠΣ, ΨΌΠΙΘ, 420 αγαΐπ. «ἴφι. 
1 ὅδ. ΧΙΠ, 20. Ι ᾿ 

᾿ΚΤΡΙΌΟΖΊΙΟΣ, ἐγίνίωπει, ἐγένέα, δοπιρέέδ, Οἶοδο. Κεέέ: 
γ7όοχ Βδεο τεδάρηἀαδ δεῖ δγπιπιάοῦλο, αυὶ δορυμάππι 7ἠδοάονθ. 
ἐωπι ἴετεαι. ΧΧΧΥΠΙΠΙ, τώ. μοῦτ. "νγοτ ΜΊΖ Ὧδε ἐγ βίο ἔσω 
εὐριύδων, ἈΝδῚ παπο ἐπ Πεχαρέϊξε Ἰορίτας ἔσω τὴν τρίτην ϑύραν. 
ἩἨδεγοῖ. Τρίοδος, καὶ τριόδους ,' πληθϑυντικὼς ἰδίως, τὰς τρεῖς 
ὅδους. καὶ τρίαννα. 

ΤΡΙΟ ῬΟΦΟΝ. ᾽ᾶο ἱπέγα ἴπ τριώροφον. 
ΤΡΙΠΔΗΣΙΩΝ οἐὲ ΤΡΖΠΛΑἍΑ͂ ΣΙῸΝ ϑἴταο. ΧΙ Π, 4: 

ἧπ Οὐσά. “1ἰδν, εἰ εἄ. Οοπιρέμε. Ἰερίταν ῥτο τρειπλασίως. 
Ρ)ΠΛΗΣΙ ΩΣ, ἐν ρἐέοίέσν, ἱ. 6. φιᾶπι ρἐμγέππεεπι, 81. 

ΧΙ,ΠΙ, 4. τρειπλασέως ἥλιος ἐκκαίων ὅῤη, πϑὶ πιωέέιπι, νεἦδ: 
τι 16, 5 ΥΩ πιοαΐωπε ποίδῖ. ; ἜΝ 

ΤΡΙΠ.ΛΟ΄ 42, ἐγέρίοο, τ Ῥασῖ. ῬγΒ, ὅϑὅγπιπι. ΟΟΒο], 
ἸΨ, 12. τετρεπλωμένον. ον, 

ΤΡΙΠΛΟΥΎΓΣ.,, ἐγέρζεα, ἐγέρϊραίωθ. γώ ρματῖ. ῬΥΒ. 
Ἐπσεοῖ. ΧΙΜψᾷΝΠ, 5. .4., Οομεὶ. ΤΥ, 12. εριπλαῖ ἦσαν. ἐνερ οαίαθ 
διδοῖ, Οὐοδδ. 8, τὰ Ἐξεοΐ, Τριπλαῖ, τρίστεγοι. Νῖ5. γίτλοδο 
τρίστοενοι. - ' Ἶ 

ΤΡΙῚΣ, ἐδρ, ἘὩον5 ὥνῳω, ἐνέδει νέρίδιεδ. 1 ϑ88:. ΧΧ, 40. 
1 Ἀερ. ΧΥΤΙ, 21. - ἔηυδυ. “Ζ05μ.1 ϑαπι. ΧΧΧ, 15. τρὴρν ᾳαοά 
δδῖ 6Χ ΔΙΐδθσδ δἰιι8 δἀσιϊοηθ, οἵ δἷῃο ἀμπρῖο νόσὰ ]6οῖϊο. 

ἘΤΡΙΣΑ͂ΘΑΖΟΣ, ναἱαῖδἴ΄ πιέδεγ. ὅ Νίαεο. ἸΥ͂, 4. δακρύειν 
αὐτῶν τρισάϑλεον ἐξαποστολήν, βοτ6 πιῤβεγγέπιαπι ΘΟΤΌΙΪΩΑ 6 Χ9 
Ῥυϊεοΐοποπι. Αἀάε ά Νίδοο. ΧΥ͂Ι, 6. “2οἰράν. 1Π|,56.. 

ΤΡΙΣΜΤΙΗ  ΡΙΟΣ,, δοοίοναὐξεοέπιιεδ, ἐπιργοδέεςοέηκι5,) 6Χ 
τρὶς οἴ ἀλιτήριος, ρμδοσαίον, δοοίσγαίμε. ἃ Νίαοο. ὙΠΠ, 54. 
ΧΥ͂, 5. Τιεριτον οἰίδηι Δαάίέ. Ἐείλ. ΧΥῚ, ιδ. Ζ,εχ. Ογνις 
248. Βτεπι. τρισαλιτήριος ν» τρισβδέλυκτος ἁμαρτωλός. Τά ἔοτίθ 
δΌΡΡΙοπυ86 Πεσγολέωδ, ἀρὰ 4ύδαι Τρισαλιτήριος εἰταρ!οἰϊος 
᾿δχροπίζυν ἁμαρτωλός. 

ΤΡΙΣΚ.1'45Κ 2, ἐγοάδοίπι, τ ων δα, ἰάθται. 1 ἈΦβ᾽ 
ΨΙΠ, .. ἃ Ῥαν. ΥἹΙ, θο. ἥ 

ΤΡΙΣΚΩΗΙΔΕ ΚΑΤΟΣ, ἀδοΐπιια ἐσγέξμδ. ΩΡ Οὐ: 
ἽΝ θυ. -Οδα. ΧΙΡΥ͂, 4. Ἐπδιδ. 1Π|,.12. εὲ δἰ ἱδὶ, 

ΤΡΙΣΚΧΕΖΙΗ ΝΣ, ἐνία λαδοπο ογγα, ἐγέῤμε ογεγίδεδ ἐπ 
γιξέετιδ, ἐρέαΐθηισ, Ὁ νῷ, ἐγέρέεα 8. ἐγέάεπα ζαγοα. ἴφω. 
λ 88πι, ΧΙΠ, 21. τρεσκελῆσεν. ΑἸ Ἰεροπάμαι δεῖ: τρισὶ κίλσοες ἵ 

᾿ 88πὲ τρικέλλαες ὕ ͵ἂξ Βοο ἀϊοδίως βίους δίκελλα. Οδεῖδ 6χ τρισκέ- 
λῆς δεδοῖ τρισκελέσι. 
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ΤΡΊΣΜΟΣΣ, φεγίον. ἸΌΝ, Ῥγϑοδῖο, ομμϑ, «ἴχωμ. Ῥα. 
ΤΧΥ, αι. Ὑἱάο δαρτα ἐ. τρέζω. 

ΤΡΣΜΎ' Ρ70], ἐγέρέπεα πιέλίϊα, Ἐ ιΒ. 1, γ. ἀπὸ ταλάν- 
τῶν τρισμυρίων) 4086 ἴῃ 6ἀ. Οὐοπιρί. οἱ ἔϑυδονἐξ δα, »οέ, αἹξ, 
ἀεεαῦς. Α. Αἀάο δέγπιοί, 17. γ»θ», 35. ' 
: ΤΡΙΣΣΕΎΩ, ἐγέράδδο, ἐδ' νοὐ ἐσγέξμπι, )αοῖο; ἐονεΐο. 
οὐ ῬΊΒ, 1ἄεπν. 1 ὅδ. ΧΧ, 19. υδὲ ΤΑδοσον. Ὁμαδεέ, δι. ἴῃ 
. Άερ. τὸ δὲ τρισσεύσεες ἀντὶ τοῦ τρεῖς ἡμέρας ἀνὰμενεῖρ. ὦ Ἀ6ξ.. 
ΧΥΤΙ, δά. -- τυ, ἐγεθ. κι 88πι. ΧΧ, “0. υδὶ ΤΑδοσονοέ. 
Ομαδεέ. 1. ο. τὸ δὲ τρισσεύσὼ ἀντὶ τοῦ τρεῖς ἀφήσω σχίξας. -- 
ὈώνΣ πῶ, πεέξο ἐπ ἐσγέξαγα ραγέεπι. πο. ἃ ϑαπι, ΧΥ ΠῚ, 2. 

1ΡΙΣΣΟῚΣ., ἐγερίεκ, ἐσγμδ., ἐγέπιθ, τ. ἀαδέα ἐνέάονι, 
δῖ τρισσοὶ ἴπι ΡΙυτ. ἔγέα ργέπιαῖδα, Ὑγ6} οἐγὶ ροεέ γερεπι ργίποὶσ. 
Ῥέδ ΤΡΩΤΠΟΤΟ ἐγθα. δ), ἐγίδωπμε, αἶμα. ἃ Ἄρρ. ἸΧ,, 22. καὶ 
ἄρχοντες καὶ τρισσοὶ αὐτοῦ, οἵ Ῥτίποΐρα8 δὲ ἐγεδ ργέπιαΐδα ἴρ- 
δῖ... Ὑίά4ο εἰ Εχεοι. ΧΕΙ, 5, Μοσδηῖυν ἢΣ αἹὲδα δρυᾷ 
ἘΙΧΧ τριστάται.. δά ᾿πέγα 8. ἢ. ν. Εζϑοβ, ΧΧΠΙ, .5. ὄψις, 
τρισϑὴ πάντων, δερθοῖυδ ἐγέρίδα οτιπῖατα, 4αοά Τἀδοδογδέιδ 
δἷῖ τὸ πολύμορφον αὐτῶν οἰροίβοοτο. - οὐ, ἐσρέέωθ. Ἐ Ζοοῦ. 

Π|, 2. στοαὶ τρισσαὶ, φοτιϊ ἐπ {τἰρ]ΐοεϑ. ᾿- του Ρ]υτ. 
δριμέα. 2 Ἄδερ. ΧΙ, το. ἐδωκὲν ὁ ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάργοις τοὺς 
σεερομάστας καὶ τοὺς τρισσσὺς τοῖ βασιλέως Δαυΐδ, ἀαθαὲ 88- 
οεκοβ οοπτυΐίοπίθυδ Ἰδθοεδδ οἵ διδδῖδϑ ἐγίἰδμέεα τορὶβ ᾿γανὶο 
ἀϊα. ἾΝΟΙ οροδ 88 διδίῃοσα, 605 ἢ. 1. ἔυρδῦυ Ἰερ᾽886. Οδοῖθσ 
ττα Ἰοοο τρισσους Οοπιρίμέ. τὰ δύρατα Βαρεῖ, Ζιοχῖο, Ογὲρ. 
Ρ-. 241. τριοσὸς, τόξον. ΣΝ ὍΝ 

ΤΡΙΣΣΟ Ὡ, ὶ. 4. τρισσεύω, ἐγὲρἔξοο , ἐ6} νοὶ ἐογέϊο ζαςίος 

ἀγα ῬΙΡ. ἰάθαι, 1 Ἀςρ. ΧΥ͂ΠΙ, 84, τρισσώσατε εἰ ἐτρίσσωσαν. 
860, οοὔ, ,441ε»-. ΜᾳΞ: 

ΤΡΙΣΣΩ͂Σ, εἐγίρίοξέον, ἐγέζαγίαπι, τογέϊο, γοὶ ἐογέξα 
»νοσὶ "ΛΟ, ἐπιρογίοφα. Ἐποοῖ. ΧΥΙ, ὅρ. ἐξεπόρνευσας τρισ- 
σῶς 9 ἐγίρίο ρέμς. ξοταϊοδῖα δ. Τιδροτομῖ: ἠνυν ηῦ. - 398. 
ἐγίδιμε νἱοίδιωδ. 1 Ῥϑερ. Ν1Ι, 5. ΓΧ, 25. -- τουϑῦ ΡΙῸΓγ. ἃ ὐνῳ, 
Ῥγαενεἀπεϊεδίπια. Ῥτον. ΧΧΙ, 20. - των ἼΠῸ, ογαϑ θὲ 
Ῥοεένγίαὐδ. χ ὅ88πι.. ΧΧ, 12. δὲ νά, εχαρέα Μοηξαμοοηϊὲ." 
γΙᾶ6 4}181 ἐκπορνεύω. ὌΝ 

ΤΡΙΣΤΑ ΤῊΣ. ἐγέμηλ ρῥγὲπιαέμηι Ὑ6] τορτιὶ ργοσογίπε 
αἰφιδ., μα, ργίποορα. γι, Ἐποὰ, ΧΤΨ, γι καὶ τριστάτας 
ἐπὶ πάντων γ εἰ ἴτο8 ταρῃὶ ρτοῦοσοβ, αἱ δδηῖ ΒΌΡΟΙ Οἰπηΐδ, 
να] φυῖθιδ δυπιηδ Τοσὰ δ ΟἿ: πΔ σΘΓΘῸ ΘΠ οτδὶ ἀθηγδα- 
ἄδλια. 14 δ: Εἰχοά. ΧΨΥ͂,4. (δὴ νΙά. ποῖ. 2. 8οδ. ἂς 7ομεζ.). 
4 Άερ. ΥΙΙ, 4. 15. 1Χ. ,δ. Χ, 2). ΧΟ, χ5. δγπιπι, Ἐς Ξθ ἢ. 
ΧΧΊΠ, 15. α5. ἴ)6 1116. ίθροπγπιιδ ἀὰ ἘΖΘΟΩ, ΧΧΙΠ.. 7} - 
δέαέαε,, φιεὶ δὲ ἐογηΐ ϑίαίογοδ νοραπέμ,), ποηῖθῦν δδέ δϑοιιέ 
εταάμε ροϑέ γερέαπι αἀϊρπείαέεηα, οἷδ φιρέδιδ δογέρέμπι 68 11. 
Ἀορίω : δα ἔτεβ ργίμθοβ ΟΝ ρότνϑηϊῖ: μὲ ργέποῖρεθ ὁημζέμπε 
Ῥεαϊξειωπιχιιο δ᾽ ἀπὲ ραγέΐον φἐ ἐγἐδιείογόπι, φειο8 06 πνῶρὲθένγ αἴμ8 

οἱ, Κ΄. Ἕ ' 
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μιάγέμδ4ν πιλδαε οἐὲ Ῥγασξζεοέος ἀππομπαγίξ ἐἑεώδέ πομίπαπιι. 
Θὲτ ἐὸν Ῥοσδῖβ ὀγδῖΐ τρεῖς μεγεσετῶνες, 4υἱ Ριδοοίρυᾶ ροεῖ 
τορεπι Ροϊςβῖεῖθ νδορδιῖ. γ]ιά6 . Ἐδάτ. ΠῚ, 9. ΑἸϊΐος δαΐδαι 
ἂε τριστάταις ΟἸοδδορταρι. Οἰοςο. ἐπ Ορέαξ. τρεσεάτας, τοὺς 
παρα χεῖρα τοῦ βασιλῖθς ἀρισεερᾶν, τρίτης μοίρας ἄρχοντας. εν, 
Οὐτεὲ 415. Βαγοθοο. εἰ δγοπε. τρσεάξας , τοὺς παρὼ χεῖρα τοῦ 
βασιλέως τοὺς ἔχοντας λόγχας ἀνὰ τρεῖς κατὰ χεῖρα. ϑιωλιιιες 
ϑωξάαδ οἱ Πσογολέμε ἴὰ ν. εριστάται. Αρυὰ γμοδέοεϊοτοπι ῥτὸ 
παρὰ χεῖρα τ18]6 ἸερίταΣ περὶ χεῖρα. ίάἀο 7πέέ. δὰ ἢ.1, Α11ο- 
τοῦι δάμυο ἀδ τρισεάταες 5δῃΐδηξῖοα νἱ46 ἀρὰ Θγμδέμη δὰ 
Ἐν ες. 3}. ς. οἵ ἴθ ἤγασηι. ἔξεέ. πὲ. Ον. Ρ. τά5. Βοολατίωπ 
ον. Ῥ. Τ. 10. 11. 0.9. Ρ. 1722. “δ οζβμμῃ πὰ 72ὲ66. ὧο Αρρα- 

. χαῖρ Ῥλεἐδέαδογι δοίζοο Ῥ. ά2. ὁδηα. Αποῖον φυξάδπι ρτδθ- 
εὐ8 δὰ Εχοά. ΧΥ͂, 5. δεοαππθυπι “(φοίῥεπι αἷς, ουττοδ νεϊογὶ- 
859 ἔπΐβδ6, 4(ῸΣ ΟΓΠΟΒ σϑρογοπῖ, αυοευπι τ1π}8 πα 6:85 ἴα δς 
γεῖ δὸ πιοδοταζθῖισ θάποδ, ἄυο τα]αοϊ Ρυρπατοαξ, ἰάδο ἴτ- 
δβἴαιδβ Δρραϊ]δῖορ, - δϑὰξ δεσμά αἰ1ο8 ττἰδίαϊδο δυμξ, 40} ἴῃ 
Ῥαϊδῃρο «οτῖξο ἰοοο δὲ οτάϊπο βῖαηξ, -- δυὐξ γαῖα ἰδὲ. ἐγίαγιξ 
ἀϊουηῖως, 4πὶ ροϑὲ Βαδῖδϊοβ δο φεϊποῖραβ δὰ υἹεϊπλυτα μα βηδθ 
ἀϊεοτῖπιοα ᾿δ δ᾽ ἀφ Ρθδοξ. - Οδοΐογυαι τριτοσεάτης οἴ τριεοσεάτης 
ἐν χορῷ πιειιοταῖυν Ζοϊμοὲ 11}. ΕΥ̓. ο.. 15. Ξεραι. χο6, εἴ 110. 
ΥἹΙ. ο.527. βερῃν. 166. 1δῖᾳφαο ἔπεα] ορὶ νι ἀοῖων 41148186 ἐσ ρδῖ- 
δοιΐδ, 401 ἴπρυπι ὑπῶπι ἔπ ὁδοῖο {γαρίοο οομδιϊζιορδηῖ. 
διαὶ ἴπ ἱταρίοο οὔοσο ἔπρα φεΐπαμο ξαΐθδθ, δὲ βίωροα ἔγδϑ 
οομτέπυδδα φειβομδδ, ἄοοεῖ σμαὶ, ἰπ ποῖ. δὰ οζίμδ. Ὁ. 4ιτ5. 
. ἽΕΤΟΥ ν ἔγέα. λαδοηδ ἐδοέα νοὶ ἐαδιμέαέα. πρ τῶ 
ἐογεμο. ὅγπμπ. Οδη. ΨΊ, 16. τρίστεγα. - Οὐ μᾶτῖ. Ῥγὶ. 
ὄγιπι. ἘΖΖ6Θ6Ἐ. ΧΙ 1], δ. ν ὰ τ ἴων 

ΤΡΙΣΧΙ΄ 4410], ἐγία πεῤἰλέα. τοῦθὸπ το. Ἐπκοὰ. ΧΧΧΙ͂, 
47. ΧΧΧΥΠΙ, 16. οὲ 4110ὶ ὁδαρίτι. “ 

ΤΡΙΣΩΖΙ͂ΟΣ, ἐγέσογρον., ἴκ. ἐγέστεθ,, ἐγέεπέαί, τυ. Α(φμ» 
ἴεε. ΧΙ,, 12. τρισωμῳ δὲ τρισσώμῳ, υἱ 275. ϑαπρόνι. Βαδεῖ, 
Τρίσωμον Κδοροίσνο νἱάδῖῃς 6686 πιρπδαγδϑῦροποδ τσέμπι ὑζὰ- 
οβέοσαπι Ἰοπρἐϊτυ έποειν βαρθηβ. “ΟοιηρρϑἝξιπι δηΐπι 6866 ῥ0’ 
ἰδδῖ ὁχ τρὶς οἱ ὦμος. φυοά Ῥεδοὶιῖ σαρτξ ἴῃ δἰάπι οχολάθηρ 
δἰρμῖβοαι ΤΧΧ ἢ, }, Βαροις δραξ, 1. 6. ρερπιδ. 

ΤὨΊΥΑΌΟΣ, -ἐνδάμαμεα, φιιὲ ἐσγέϊο αἱδ αἰέφιξα ζαοίξ. 
Ὡγα, ἔγθσ, τ ϑ8πι. ΧΧΧ, 15. ἠνωχγλήθην ἐγαὶ σήμερον τριταῖος» 
ΤΏΟΣΡΟ ἐρο Ἰδροσο- βοάίθ ἐγδϑ αἐδσ. - ἘΔῸν τυ, ἔγδα αἰἶδε. 1 
ϑδι, ἵΧ, 20. περὶ τῶν ὄνων σου τῶν ἀπολωλυιῶν σήμερον τρι" 
ταίων,) 46 δϑὶῃλδ ἴὰ18 ἐογέζα Ὠοάΐθ αἱό ροταΐξτθ. ει 0 
εἰκοσταῖος ἀρὰ “πεὶρδοπέεπε Οναΐ. 1. ». 25. ὃ δὲ πατὴρ ὁ ἡμέ 
τερος εἰς νόσον ἐμπίπτει, ἐξ ἧς καὶ ἀπώλετο εἰκοσεαῖος. Ἴδ060 
Ῥίατα 8]16 εἰπιδιυοάδ Ἔδχϑρὶα οβϑεεναῖα Παρλοίδο απποέαέξ. 
α( Ἰοὶ. ΧΙ, 39. ὁκ Χεπορλοπέδ Ρ. 136. δὲ ὁχ  ίογοάοέο Ρ. 8:18. 
εἰ αΐο Οὗε6. 88. 110. 111. Ρ. 137. ὁδεᾳα. Ὑέάη αὐοᾳπθ Ζεςί» 
Φοη Ν. 7. 5... γ. . ΄ 
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ΤΡΊΤΟΣ, ἐονέίμδο οὐχ, ἐγέδιπιο. ἃ δα, ΧΧΙΊΠ, 8, 
- ον, ἐγίφηέαί. δγπιπι, 165. ΧΙ, 12. τρίεῳ. - ταῦγα. Οδε, 
Ἱ, τ. 1Π,| τά, ΧΧΙῚ, 4. δὲ δἱἱδὶ βδορίιβ, -- πιαρυῳ,, ἐσγέία 
Ῥαγε, ἴεθ. ΧΙΧ, χά. - πρυλῦν! συπι ἢ ρᾶταρ. ἐδρέξὰ νέοο. ἘπΕΟὮς 
ΧΧΙ, τά. - υὖῷ, ἐγέδ. χα Ἄδερ. ΧΥ͂, ,8. ἔῃ, ἃ Άερ. ΧΙ, 6. - 
ΡΌΣΒ ὐθι, ἐγέδα οἐοΐδεο. αι. ΧΧΊΥ,, 10. - ουυσυ ρας, 
ἐσγέξαπιὶ αὐπεροέεε. Οεπ. 1,, χὅ. Ἐχοά. ΧΧ, 5. ΧΧΧΙΨ, 7. « 
Ὡοῶ, 4. ἃ. 195 ποῦ, πιάξμα ἐσγείμα. Ἐχοὰᾶ, ΧΧΊ, 10. 36, 
Ώουϊ. Ι΄], 42. εἰ αἸ}δὶ. - οὐδ, ἐγσα. 108. ΧΥ͂ΤΙ, 1. - "νυν, 
Ῥαγα ἐσγέϊα. ἃ ϑδ. ΧΥ͂ ΠῚ, 5. τὸ τρίτον. ἐσγέξαπι ραγίεπι, ἂξ 
Κιέψ. τοοῖθ ἴγδιδεϊε. -- ΠΏ Ομ] ἃ. ἐγδς, Ἐπ4τ. ΥΊΙ, τό. «- 
κοῦ η: δ ΟΠ] ἀ.. 1.25. Υ, 7. 18, για δὲ γ. 85:1. -- περ ἢ 
οἶ14. ἔοδηι. δ. ΠΠ, 59. ϑ8ὲς.. ΧΧΎΤΙΗ, κ5. 16. γλῶσσα τρίτη, 
ἑπσαᾳ ἐεγίζα, Ὦ. 6. δπρμα, φμααδ αἱδοογαίζαϑ δογὲξ ἐτιδδν "αδέοδ 
ἄμμος (Εομξ. Ῥυιδέωπε οὲ Οτγοξέμπι δὰ Ὦ.1,.}, νοὶ ἐξηψια πιαΐδε 
ἀϊοὶ, ουΐ' αἴας δέίπρια ἐγέρέδα εὐϊθαῖτας ἴθ ΟΒ δ] άδϑα ρᾶγϑω 
Ῥδταθὶ ἴον. ΧΧΧΥ͂Ι, 55. 5. ΟἹ, ὁ. ΟΧΙ,, 12. Οὐ86], Χ, 11. 
εἰσ. 7͵ηιάο Βοςλαγεξ Ηϊΐαγος. Ῥ. Ἰ, Τ Ὁ. 1. ος.4.Ρ. 25. Υὲάδ 4υο-. 
406 ΦΌΡτΑ 6. ν. τρητός. τ δ᾽ 

ΤΡΙΤΗ ἭΠΕῬΑ, ἐφνέξωε ἐδ6.. εοιώνω. Οὐν. ΧΧΧΤ, 
2. χϑὲς καὶ τρίτην (ρτο κακοὶ τρίτην) ἡμέραν». Βοτὶ δὲ τογεία ᾿ 
ἀϊο. γε4ε οὲ Εχοά. Υ, γ. χά. 109. 17, ι8, κ᾽ 88. ΧΙΥ͂, 21. “ 
Ἀγ. πο. 1 ϑαπι. ΧΧΧ, ιτιθ5, ζείφ. πμάξεια ἐδνεξειδ. 

ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ͂ΤΟ. νοὶ] ΤΟΥ͂ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ,,. ἐογεία 
φίοα. ἘΩΛΏΡΕ Οὐοαὶ πὶ, λέ ἐγίδω νἱοΐδιια. Τυὰ. ΧῚ, 16. τοῦτο 
ερίτον ἐπλάνησας μὲ, ἴδωι ἐσγέξα νέδρε τὸ ἀεξοαριδι!. Οοηξ, Ιοδς 
ΧΧΙ, ι΄, -- τϑοῦλὴ αὐοοῦ ἢς, ἀξέα ἐρίδμδ ρεφίδιια. ατα. ΧΧΤΙ,. 
“8. πέπαικας μὲ τρέτον τοῦτο, νοτΡοτδδιὶ πιὸ ἐεγέία “(οο, ὙιΔό 
οἷ ν. 52. εἕ οοηξ, 4 Οοε. ΧΙΙΠΙ, 1. δὲ ᾳῃδθ ὃχσ “Φεγοάοίο ποῖδξ 
Ἀαρδλοΐτωδ δὰ Το. 1. ο. ἢ. 5:19. δ τς 

ΤΡΙΧΑΠΊΌΣ, ὁ }ὲδές ρμέεχιε νὰϊ οοπέσχέωδ 860. ἃἰ108ὲ 
Τρίχαπτον, ϑογέσμεπι, Πλογοηγηπσ ἴῃ Οδρ, ΧΥ͂Ι. Επεοοῖ. ᾿αἱξ, 
εὐδοδβαρειπι εθ86 ἃ ΓΧΧ οοπιροδίτυπι, :5., σσίμπι ρείωεῖ» 
ἴμεπτι ὁ: δσέα εφμίπα, 860. 1108 δεγέομπι βἰο ἀξοῖτιπι, αυ͵ᾶ ἐπ 
814 ἐγαλίξπν» ἃ πὥΪ Ὁ, ἐγααίέ, σαένασέε. ἘποοΒ, ΧΥ͂Ι, το. “ἔζωσά 
σε βύσσῳ καὶ περιέβαλον σε τριγάπεῳ (80: ἱματίῳ), οἷακχὲ ἴθ 
τ γγ: ἡπάπΐ Ἂ ἀφρέῤξεύδιι : Ῥέτε ̓  Ἀρλ ἀμὰν Ὁδ1 νά, 2. 
Βοα. οὲ Ἀϊομεΐ,. ἘπδοΒ.. ΧΥ͂Ι, τῇ. τὰ περιβόλατά σου βύσσινὰ 
καὶ τρίχαπτα, ψεβεϊτασιξα ἴὰα Ὀγδδὶπα δὲ ὁ ρέϊέο οὐπέεχέα. ΑἸ 
ἴες ΟἸοββορεαρί, Ζες. ΟΠ Μ5. Βιοπὶ. τρίχαπτα., πολύ- 
τίμα βομβυκινα φάσματα ἐκ σκωλήκων. ϑιιξάαδ: τρίχαπτον, 

τὸ βομβύκινον ὕφασμα, ἱμάτιον πολυτέμητον, ϑιπ!ος έγπι» 
ἹΙ͂, Ἠδεγοῖλ. τρέχαπτον; τὸ βομβύκενυν ὕφασμα ὑπὲρ τῶν ερεχῶν ᾿ 
τεῆς κεφαλῆς ἁπτόμενον ἢ πολύτεμον!: πὶ ν!ὰδ ἤνέξ, 1.65. ὡνμὶὲ 
175, αγοοο. τρίχασιτον »᾿ βαμβυπινον. (ΝΜ|8. βαβύκινον) ἵματιον 
5 κεένιον τῆς "εᾳαλῆς. ἴὰ Ἰιεκῖοο Ῥλοεὲέ ἐκρομῖτμε ὕφασμα 

βαρβαριιόνν ΑἸϊοτμα 46 Βα τοὺ τὐυ νου ϑνδ' ἀν δρμὰ Ζγμε 
ΓΝ 

! 
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δἰ τὰ Ἐπ οοΐ. Ἰ. ο. Σιελσνεπι ἈΠιδοοϊ, δαον, Τιῖθ. 11. ς. 11. 
'Βγαιπέμπι ἀ6 »δεέξέ. σαοογαῖ, ᾿ἀδὸν. 1,10. 1. ο. ὃ. 6. 116. Τίδ, 
 ίοπιοέεγμ5. ἴῃ ποῖ. δὰ ούέμο. 115. Χ. ο. 7. Ρ«. 1178. δου. 

ΤΡΙΧΙΑ Ὡ,, ρέϊοδια, ᾿ιέγοιμέμδ σιρτ,  ἴϊ. ἄογγεο, ἃ ϑορὶξ, 
τριχὸς.» Ρέδμα. ὙΣῸ, ἀϊγεμέμδ, ρέδοφιθ. «Α4φε. ὅγπιπι. Ἴει, 
ΧΧΧΙΨΥ, τά. “4. ἴ6ν. ΧΥΤΙ, 17. τοῖς τρεχεῶσε διϊ εριχιοῦ» 
σιν ἀρυὰ Μοπέζ., ρδοδὲδ., 5. . ἀδουιθηῖρυβ, 4πὶ Βίγβυι! Δρρᾶ- 
σόραῦε, ν. [ε85. ΧΙῚΠ, 14, Ἰάεπι λους. ΧΧΧΙΙ, 2. τριχιώντα. 
Ὑιᾶο φυοᾳυο δολάγξοπδεγρίεπι δὰ 1ο5. ΧΥ, τά. - ΡΝ 
Ῥῖυτ. “44. 1.6. ΧΤΙ], 11. τριχεώνεαι. 1,6ρ εἰάμπι 688 τριχιῶνες 
ψεὶ τριχιῶνας , φῃοἀ δεουπάυπι [,οκίοου Οὐπεέαμεϊπὲ 65ἴ ρέ- 
πῶς ἀαδποπιπι ρέξοδωπι σέ κάϑυλον, πεαίαγέασ ααἰάέδέιπι,, δαὶ 
Ῥοῖϊιι8 ογένοοίτε. ίὰδ ηυοαυο δὰ Ἀ. .]. οπέξ, Ῥνοοορίμε: 
«ούτους δὲ, φασὶ, τριχεῶντας ᾿Ακύλας ὠνόμασε, δηλῶν κάϑυλον 
καὶ ἐσχοτισμένον δαίμονα. - ἄϑὺ), λογτέο. Ὅτεαι, ΧΧΧΙ͂, 17. 
οὐκ ἐτριχίων αὐτοὺς, ποῦ λογημογμηέ 11106. Οὐμέοσ ἀαοηυθ 
Βοοἠαγέϊ .Ηΐετος. Ῥ, Ἷ, ν». 648, 

ἘΡΠΧΙΝΟΣ,, σὲ Ὠέϊα ζαδέμα,, σἱδοέπμα. "τὸ, ἷπ ῬΊατ, 
δῦ, σαρνα. πο. 1 ΧΧ ἙἘχοά. ΧΧΥ͂Ι, γ. ποιήσεις δέθῥεις 
τριχίνας (εἰς) σκέπην, ἔδοϊεος Ρ611ε5 "ρέδοξας ἴα τοραπιδαίυπι. 
ΚΖ εἷξ. σαρα αἰέοΐηα..- 50, ρέέιεα. Ζεοῖι.. ΧΤΙΗ͂, ά." 

ΤΡΙΧΟΌΜΑΊ1Ι, ρμέϊοθιια οι. νῷ, ἰάδαι. ϑδγπιπί, Οὐκ, 
ΧΧΥ͂, 25. τετρεχωμένους. | 
ες ΦΡΙΧΩΜΑ͂, οοπια, οαρεϊδῥεέωπι, οαρέϊαπιοπέμπε, ρΡίο. 
6: τα νἱἐδέοσπι ἐερπιθη. ἢ, ἐέαγα. ἘζοοΒ. ΧΧΙ͂Υ, 17. - 
ἘΣῸ, σαριέμθ. Οδπε. ΠΥ̓,). “44. ον. ΧΊΠΙ, 36. - ἔιρῦ 
φ.α1ὰ., 14, δ. ΥΙ1,. 9. 4εο. οοὐ, Οὐέε. Ὑίάο ἐἰ 5 Ερτὰι, 
ΨΙΠ, γ»ὅ. : ; 

ΤΡΙΩ ΡΟΦΟΝ,. ἐνέοαπισγαῆιπι, ἐγία ἠαδονια ἐφοία , ἔγθ8 
λαδεπο σοπεϊρηαξίοπθα. οαδλγεὶ, ἐεγεῖμα. Οδα. ΝΕ, κι6. διώροφα 

᾿φρὶ τριώροφα. τι Ἄεξ. ΥΊ, 8. ἐκ τῆς μέσης ἐπὶ τὰ τριώροφα. ὁΧ 
σποῦῖα δὰ ἐεγέξωπι οοπέϊρτιαϑέοπσπι. “4, Ὠἷο τριόροφα. ἴδπάδ 
αρυὰ Τρεγολέμσιυ: τριόροφα, τρίστεγας. Αἀἱδὶῖ τλαπνθι οἴδϑοαι 
δριὰ συπάσαι Ιερίταν : τριώροφα. τρίστεγα. ϑῖο εοἰἷδπι Ζεε. 
νι πὲ 8. Βγεπι. Ὡοιόροφος ἂο τρεώροφος Ῥεταιαθαηξτος 8πῸ- 
4:6 ἐηνέσεπι ἐπ οσάά. Μί55. ἀρτιὰ δέεγοάοέμπι 1. ς. ι8. 

 ΤΡΟΣΙ͂Β᾽ 8, ἐνόπιο. “νυ, ΘΟΥΆΠΟΡΘΟΥ,, ἔγθηξο, ἘΦΡΥΦΟΓ. 
ἘΝ. Ὑ, 9. ἐπ εἄ, Θνέ. Ρ. ..36. οὐδὲ ἐερόμησεν ἐπὶ αὐεοῦ. 
Αἀάο. “4. (οἰιοὶ. ΧΗ, 6. Ψ (6. ἱπέξα ε. ν. τρόμος. ι ΝίδοΟ. 
11, χά. ἐκρόμησαν, ἐγδηπιμογῶιξ. Ὁ τὲ 

ΤΡΟΙΜΟΣ,, ἐνγεπιογ. ὕτι., ἐόηγον, Οδα. ΤΧ, ἃ. - Ώπηη, 
Ἄοομρέογπαέξ, σι. σε), ΧΊΙ, 8. τρόμῳ τρομῴσουσε, ἐΓέπιοΥ 
Ἀγόπιεῖλί, 1 ορὶϊ ἀλνλδῖχῃ γγΓ Ὧπ. - ΜἘΠ0, ἕδπιον. Ὅσαι. ΧΙ, 
28. - ΛΠ, οὐρπρέεγηαίζο. 18. ΟἿ, τά. - Ὄπ ρατε, Ηἰρβ. 

᾿ἐγρηιθπα. «Α41. Ἐάν. Χ,,.9..ἕ ἐν τρόῤῳ. - ὋΡ., τρᾷδ.. ἔδτϑαι. Υγν, 
8. Ατὰρ, δ᾽ μό 6δὲ ἑαγόαέΐο Φ. αὐἰὐεπαξέο πιοπέξο εις αῇδεεῖδιε, 
πὶ (ἰδιῦτθ, ἰδ τΌτΦ. δὰ, γΊάο δελωἪῥωεηρὶς Ὅρρ. πεῖπ: Ῥ. 56. 
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εἰ ξοοὺ -- 58, ρανὸν, Ἑκοὰ, ΧΥ͂, τ6. - ὔὕνὸὴ, λονγον, Ἰοτόπί. 
ΧΙΙ͂Χ, 55. - νὴ. Εχοά. ΧΎ, 15. Ῥε. ΕἾΝ, 5. - πηρος, οἷα, 
ΨΥ, 14. Ῥεδ]. ἴἰ, κι. ΧΟΥ͂ΙΣ, 5. - 5.053, ρμεγοάο. ᾿ΐαν. ἘΕ, 
158. ὍΣ ποὴ νἱλάδηξου 5 Ἰορίθθ6, 568 ἢ πιοιίο Βαδθδιυ δ 
ἢν 4186 νοχ 15 1. δαπιαν. οἵ ἀγαῦ. ἐγοπιονοης Ὡοῖαῖϊ. -᾿ Πν υσλ, 
αδωεπαάαπέΐα. Τοῦ. ΧΧΧΥΤΗ, 54. τρόμος ὕδατος. Φοηιον ἀχῆαν 
ἐδ Σ. 4: ὁρμὴ ὑδάτων ἀρυᾶ “«“ᾳμίδαπι δὲ ϑγπυπμαολισα. Οὐὰπὰδ 
δυΐτι ᾿δάῦυα σὐπηπιοῦθθιν ὁΐ΄ ὁπ Πηραϊα Ὑδηδ, ἴσδπιθτο. γὰ» 
ἀοῖυτ. Αρραδτεῖ δυῖθμι δαΐβάδ, τρόριον δοπυπεοέδον σιν, "Ρ Θ᾽ ἔρενο " 
δαέξοποτα βαπογδεῖδι πσίδτο Αἀδιροῖατ στιπτι Ὦ. , ἀδ δαυΐκ 
οο6]βδῖῖθυ δ. ρ] να. - ΠΩ») ἘΓΘΟΥ, Αἴ. Τἠεοα. Ἠο5. ΧἼΠ, 
1. Βανμοῖ. ΤΙ, δά, τόμῳ , ϑωγίπια οἰωπι γενόγεήδέα,, δὰν' ἐδῥέοον 
τὧὖἰ Οὐγοξέδεια (ΔῊ ΘΓ. ᾿ τς ὦ Ὄπ Ξ Ξ 

ἜΨΡΟΜΌΣ ΔΑΜΒΑ ΝΎ 4Τ, ᾿ἐγέπιον ἀρρνελϑη οἶδα 
[25 αἰδδδογραίεγσο. Ἰδὸ. ΠἸΧΤΨ, 1. τρόμος λήψεταν ἀπό σοὺν 
δοάακποαπε ἃ Ἵν, δαὲ ὙΡῚ 7) δὺξ πω. τ 

ΤΡΟΙΤΙΑΙΓΌΝ 94: ΤΡΟ ΠΑΛῚΟΝ, ἐνγορβάειινε,, οὐδήάχεπτο, 
χυοά. ἃ “ἐοθογέδιι5 εὐξρμόδαέερ", εἰδὲ ποδέέδ᾽ ἐπ ΚΓὰσ απι ἐγαπέ νεγϑ, 

τς ἃ τϑέπω,, ᾿δρέο,) Ὑ6] χῤοηόαι , ἔπι Ξε πὶ “εγίο δέ 'έποος “5, τᾶν 
πωδ. ϑγημσι. Ὁ θ8πι, ὙΤΠΗ, 5. στῆσαι τροπαϊὸν αὐτοῦ. -εῖθα 

δοῦν. ΒαθθΩΣ δυπο βοῃδοπι ; Ζέπεξέεα ἐπεβογδξ δὲ ΡΡΟραρβανα 
ἐεπέανιε μέέγα ἘμρΆγαέονι. - ἘΓωσ. πὲ ἀοπιέπαγσοέμ. “ἃ ΝΊδαοσ. 
Υ, 6. δοκῶν δὲ πολεμίων, οὐξ ὁμοξϑνῶν τρόπαια καταβαλλεσϑὰδ, 

᾿ Ῥαϊ888, δυῖθαι Πποβίϊιπι δὲ ΒΟῚ ΟἸ ]ῸΠΙ 586. ἴτορᾶθα ἀοϑίτσεξε» 
τ, {3 οἵ ἡ Μίδου Υ, 6, Ζον, Ογν ἐξ ,ΜΜ6. Ῥαροοο. - 9ὲ 
Βνονα. “τρόπαια, νικητήρια, ᾿ σύμβολα νέκηςν στῆλαι ἀνδρίας: 
Ἐπ Βῖ8 ραῖοϊ, ᾳυοά νἱτί ἀοοῖϊ δρυὰ Ζδεγολέμπι Ῥτὸ Τρῦπαϑ 
μβεπθ Ἰόραὺῖ Τύόπᾳια.- Θὐηῖον ἐὲ ϑιέαϊαην τὰ ἣν γ. οἵ ϑιρέσογεπδο. 
72ὲς. Τ΄ 1. Ρ» τεὅιγ. . ἡ δ τ Ὲ το ᾿ 

ΤΡΟΠΙ͂᾽, σοηνογοίο; ἀνενγείδ, γεμέχεϊο, ἐπὶ Κὰρ ἀπὲ το 
δἷσ, ζμραέΐο, οἷπαῖδο. “δὶς, ὁαίείτην, Τότοῖὰ. ΧΙΧ, δι. οἴσω 
τὴν. τροπὴν αὐτῶν, αϑοταια σέπάεπι ἰἸονυνι Τὰ 1 Νίαου. Ψ; 
θδο.. ἐγενήθη τροπὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ, ἔδοϊα εεἰ οἶαόες πνᾶρνα 
ἴπ ΡΌΡυ]ο. ὥοῃβ, εἰ 5“. Μαδο. ΧΙΕ, 17. Σ᾽ ἤυρδη, εἰοδεϊϑαξίον 
;, ὁ. δενίοέϊο, οἱασες: Ἐποᾶ, ΧΧΧΤΙ, χγ..}.. ὴη, δον ξοσϑειδα 
168. ΧΙ, 32. ἐν τῇ τροπῇ, οπε ἔπ ζωραὴν νογεεγευέμ., “Θ οι 
Καΐ. δὲ χες. Βαρϑης ἐν ἐἢ ῥοπῇ, φυοὰ  οπξ, σοτινοτίεθδαυς 
6456 Ῥυΐϊδε. ἐπ ἐπιρδέιϊέ, 86 ἃ γότϑουῦ, υἱ ἀοοδτί Ῥοβδίδ, ῥοπὴν 
εἰρπίβοατό ἐπερεδειηι λοσέξέοπι, δοδαν[δηδονρίιεδ ἸΕΡ6τα. τανε 
ἐν τῇ προνομῇ, ἐπ αἰὲγορέξοπδ, υἷ᾽ Ῥετιϊηδαι. αὦ 51π|5, τδῆδθα 

πα ρὲξα δύδθὶοῖ τ ρῶ»» δροϊϊανίἐ, ατιἄθ ἅ9,.α΄ς, γαρέπα, ργαεάα, 

Ῥοεαίεγἐεἰπέὲμδ τὰ “Βὲδ). “7,663. Ῥ͵ ΤΙ. ν. 5:1,- Ῥεάϑέοσγε χεοϊίσμεπὶ 
ἐν τρυπῆ. Νιᾶα Ἰὐνα 6. νι τροπόω. -" πη’, δέω ξμαρ, 'ΤοΡ.. 
ΧΧΧΎΥΠΙΙ, 56ὅ. τροπὲς οὐρανοῦ, Θθσπρονδίοηθθ ΦΟΘἾΝ, 089 

᾿πρρα ἔπη οοτ!β οἵ δάτυεῖβ τεπιρον οὐ, αἰ δάθο ποῖ. ΟΡ89. 
εἶν οἰδίμοιθ, 605 ΣΒΡΓ 168 :1956. ὑιἡὅον ᾿Ῥγϑέξροωπιν. Ῥουνι. 
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5. ΡΟ ΠῚΣ -- ΤΡΟΠΟΣ 

ΟΧΧΑΧΙ͂ΤΙ, τά. ἡλίου τροπῶν, δοϊσοέξέέογωπι ( Ποπιεγ. Οὐ, οἰ, ἀοϑ. 
Ἰεροπαὶ ἠελίοιο. Οοπξετ ηποησο “ρἰἑαπὶ Κ΄. ΠΗ. ΣΧ, 7γ.). ϑεὰ 1δὶ 
Ῥοιὶπο πεῦτ. ὑϑῷ τεβροηάθε. ΖἼδεγολ. τροπαὶ, αἱ δύσεις κ' τ.λ. 
-. "ΛΞ, ρμογομδεῖο, ρμίαρα, ἴἰῖ, νωΐπιϑ. τ Ἀ6ρ. ΧΧΙΙ, ὅ5.. 
1ὸ αἷμα τῆς τροπῆς 560. Καξ. εἴ “45. ϑ854 τοροπεμάμπι .1δὲ 
δεῖ τρυπῆς, οἱ τοϑῖθ Ζ, ο6. ἴῃ τἀπὸ σοάϊοθ βογιριζως, [ἢ δὰ, 
(Οὐπιρ. Ἰορίταν πληγῆς. Νιᾶᾷδ φαοᾳαθ, ἰπέτα 8. γ. τράπωσις 6; 
εροπόω. - Ῥηῶ, πεῦδε.. “'φω. Τοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 18. τροπάς. Τρο- 

. φροὶ Ἀ. 1, Θχρ!οδράπτ. 681 ἀδ ἑδα ραγέο φοοίξ, μδὲί διεπὲ νἱοϊεαὶς 
ξωρίπθα εἴ οοτιωδεφίοηφῷ ,' οοεέμπι .αϑγέμηδ., ϑδάδορμρ. Ὀθὴδ 
χαϑδροπᾶοι δοῦν, οιρη, αποά ρμεὲῖ πιορουγιίθπι φεΐβηι ἀφ 
ροοῖο ἀἀδιιθοξυ;, 8:ς. ΧῚΥ, 52. ἐν τροπὴ λαοῦ, οὶ βορυΐι 
ανογέογδέ 86. ι Νῖίδοο, ΙΡ΄, 35. τὴν γενομένην τροπὴν τῆς αὐτοῦ 
ρυνταξεωρι. ζεραπι ἐπβιτποῖδα δοϊοὶ βυϑα, 2 Νῖδοοα, ΧΙ, 57. 
Ζροπὴν αὐτῶν ἐπᾳιήσᾳτο, ἐπ ζέφαπι ἑίρε νογέεδαι. Οοπῖ. Ηρ 
χοσἝοέ. 118. 1. ο. ὅο. 84ρ. ΙΪ, ιδ. φρρπῶμ ἀλλαγαὶ, (ορπνεγδῖο. 
πῶπι ἐπ οοοῖο οηπαρλοσπρανιωπ νἱοϊθεϊϊτυ βῖπρ5. Ζοΐγζ. ΤΠ, γ2, 5. 
γδεολὲπ. δοοτ, αδαί, δ πιογέθ . ιγ.. Πεογοῖλ. τροποὶν ἀλλοίω- 
σερ' Ἰάδην: τρρπαὶ, αἱ δυσειῷ, καὶ αἱ μεταβολαὶ, αἱ φυγαὶ γ αἱ 
διώξεις. νομίσματα τινα. καὶ αἱ μεταβεβλημέναφ φρηντέδερ. 

ἜΤΡΟ ΠΙΣ, δος οἴ τος, οαγίπα, ἧπα Ραγεὸ παρμὲα, 88}. 
Ὕ, 10. πεηυθ ληνδῃϊξον ἀτραπὸς τρύπεος αὐτῆς (80. Ππ4Υ18) ἐν 
ᾳκυμασι. νἱᾶ σαγέπαδ οἷπϑ ἴῃ πάϊς. Τα. Οοἀ. Και, ϑεὰ Οοά, 
“4165, Βιαθεῖ τρόπεως. ίο Οα89..}.. 555. 64. εἶπε, ταῖς τρῦ- 
σέσν τῶν νεῶν. Ἡδεογοῆ. τρόπις, τὸ κατώτατον τῆς Φειώρ. δϑιμῖσ 
(ας: τρύπις. ἡ τῆς νηός. καὶ κλίνεξαι τρόπιος.ς Αἀ46 δ γπιοὶ, 
(Ουάέαπιμη 556, γ.. ᾿-. δ, 

ΤΡΟΠΟΣ, «πιοάμια, 1ἴ, πιοῦ,ς. πέξιᾳδ»,, χποῦθ5. Ὅν ΨΥ μας 
Νυπ. ΧΥΤΙ, 7. κατε πάντα τρόπον τοῦ θυσιαστηρίου, ἰυχῖᾶ, 
Ὁμλῃθηι αἰ π πὶ Δ] ατῖβ, Αἀ4ο Ὦδηῃ. 1, τά. ε6ο. οοἄ. Ολέδ. - ὩΡΌ, 
φοπδέδίμπι. τι ϑαα. ΧΧῚ, 15. (860. οοἀ. “ἰ4..} εἰ ΧΧΥ͂, 55, 
ξὐλοχητὸς ὃ τρόπος. σῶνγ ῬεμοάϊοιΣ εἷτξ χπογέβ ἴοῖ: ἨΌΪ τρόπος 
φυμαδπέοπι σροπαϊξ ταέέοπεπι ποῖαϊ,, Ὠδὶ ταρόποῖθ τΏ8}18 λόγρρῥο 
(ετῖς Κμάφ. Ἀαθ δὲ οἰοφμέμπι. Ῥτον, ΧΧΥ͂Ι, 16. τον οδὲ ἐμάς 
φέοδα αο ργμάεης γαΐξη. Αἀᾶς δγπιπι. Ῥε. ΧΧΧΙΠΙΙ, 1. δὲ τρό» 
πορ εϑῖ δαξογπᾳ ϑραοῖσα, ογπια. Ὕεῖθα βαὺξ: ὅτε μεβιόρφωχεν 
τὸν τρόπον αψτοῦ, οαπὶ οἰπιιρίαγοέ, 86 πιότιδ οαρέζη Εφ66..- ἜἜΡΧΝ 
Φογῶπρθρ [αοίδ.. ἴοΟΡ. ΤΡ, 19. (κατὰ) σητὸς τρόπον 5. ἴλμθαθ 
δη πιοφυμι. - Ἐρευο. δγπιπι. Οο}μ4). 111, 6, εεο. Οοᾷἄ, Κ'αί. 
ῬΞΥΪ. τωσϊοίπν,, δυΐδι 880ρῖτ:8 ΠΙΟόΠν , Οογιδιφξιραϊἑπέπι, 
γλέμπι διριιϊίβοδτο, δβι18 ποῖιιπι θδῖ, 1 Νῖδοο, ΧΙ, 29. ἐπι 
στολὰς ἐχούσας τὸν τρόπον τοῦτον, ἔϊέεγας ἑέα 866 λᾳδενεσε. 
166 εἴ ) Νίδοο. ΧΥ͂, 2. ἃ 'Νίδσες, ἴ, 24. νυ Νίδοο. ΧΙΨΥ͂, 56. 
πυντὶ τρόπῳ, οὐ πιρᾶο. ἃ Νίδορ. , 45. (καξὰ) ϑηρίαν 
νρόπον, πιρῦ ξοτδγθια, 2 Νῖδος, Ὑ1, 40. (ὉἿΣ ρῥτὸ τρύπρν τερο- 
βερδυμι δεῖ τὐπον, ὯλῤΔδρ τεςοῖα ἡνοηἷς Ογοξέμεα. 815 αμοαὺθ 
ἂρ. ΧΙ, 89. ρτο καϑ' ὦν. τρόπον τϑηιλυδ Ἰεροῖυς καθ᾿ ὅν, τῤπον, 



! 
᾿ 

ΤΡΟΊΠΟΣ --τ ΤΡΟΠΟΩ 5 ᾿᾿ ϑ45' 
Ἑδλᾶθι Βασγιπι νοοάπι Ῥοέπιυϊαιοπθι ποίανὶς Σαοὲὼθ δὰ 
Ῥραμδαπδαε Οογίπέ, ο.. 0, 7. Ἔ. 1. Ρ. 212.) εἴ 81. (κατὰ) τοῦτον 
τὸν τρόπον, ποῦ πιοάο. ὶᾷο δὲ ἃ Νίαοο, ΧΊΥ, 46. 

Ἐ᾽ῈΝ ὋὉΖ ΟΠ, ὧν ΤΡΟΙ ΠΩι, εἰπιξἐξ πιοάο οἱ γαέξοπε. Ὑ διθα - 
Βαϑο ϑϑγιηπιαολὲϊοι. ΧΧΧΙ͂, 156. οὔνίδ ἴῃ δ οχαρἰία. αὰ νασοιῃ. 
033, ἐδ μιέδγο., (Ο]]ϑοαῖα τερασίαπίαν, 864 ρεγεϊπαης Ροΐλιβ 
δὰ τις ΠΣ, ἐῶ πη μῖθγοὸ., ἈΟῸ 88ΘΏ8ι} ς ΘπΊΠ6 5 ῥεῖα 18 
πἴοχο ἔοσηανῖξ, οοπιπιθηὶ οεῖα ρατάθπιτα.. 146 ΒΌΡτα 8. ὅμοιος. 

ὋΝ ΤΡΟ ΠΟΝ, γν»τὸ καϑ' ὃν τρόπονγ 4μοπιαείπιο νον, 
δέσξ. πῶμ2. Αὐᾷ. ν' 6. Τ᾽ σοά. Ἰαᾶ. ΧΥ͂Ι, 9. - πΡὺ, ἑωχέα. ὦ 
Ἑσοοῦ. ΧΙ., γ. ΧΙΙΥ, 6. ν άο εἰ 2 Μδοο. ΧΥ͂, 40." ἷ 

ΤΡΟΠΟΦΟΡΕ'Ώ, πιορθθ οἰϊονέωμα ἐοίογοι. ΜΏ2, ἤένο, 
Ρογέο, ἰἴοπι δωδέδηξο,, ἑοΐεγο. Ἰϑαῖ. ἴ, 54. ἐτῤοποφόρησε. Θὲ ᾿ 
τροποφορήσαι. [τὰ Ἰορίς, οἰίατα Ογέροπσό. ϑδὲσ δῃΐπι ἰὼ Οσέσπα 
Ολέεἐεγἐξ δὰ Τοτειν. ΧΎΤΙΙ. Ρ. 478. ἐτρυπυφορησέ σὲ κύριος ὦ ᾿ 
ϑεός σου; τοῦτ᾽ ἔστε τοὺς τρόπους σου ἐφόρεισεν (δου ἐφόρησεν), 
εἷς εἴτες τροποφορήσει ἄνθρωπος κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦτο, 
εἴρηκα, τὸν υἱὸν αὐτὸδ. Οὐπι δυΐδει ἐρίδειι Ογέροπδε σοὶ τὰ 
ἡ] αἀ ῖσ ἤηιχ 1886 ρτγάθοο δ᾽ ΣΙ Οσργοῖοβ ραΐϊδξ, οὐπὶ δρυα 8}108 
ποι ἰηνδτοτϊηϊ, ἐπ 60 ξα]]ἰειτ. Να; Οὐσσγο αὰ “εἰίο. Ἐξ. 

“29. 1}᾽. ΧΙΠῚ. 10 αὐἰτας, οἵ Ῥσόοῦϊ ἄαθδίο ὁχ δβοτίρίοτ ᾳφἅδ. 
ἀδπι σταθεθ Αρυᾶ ϑωέάαηι, 16ριτοσ εἴῖαπη τροποφορεῖν, 868 ᾿ 
βἷπα δάἀάίϊα Ἔχρ]εαϊίοπο, Οοπε, Βοίοὲξ (οἰζαέ, ν.άο:. οὀβι 
εὐ Ασε. ΧΙΕΙ, 18. Ρ. 11δ. ὁ64. δὸ Ζακέοοπ Ν. Τ. 5. Β. γ.. 

ΤΡΟΠΘ'Ώ, οουνενγέο,, περέο, ἴἴ, ἐπ ἵμραπν νογίο, ῥγὸξ 
δέον πο, νέηοο, ἴϊ, αεσέγμο, αἰἶγμο,. Ὁ55)55 ἘΠ ΡΒ. δωπιΐέδος τ, 
Ῥγοδέσγπο, ἃ 88πι ὙΠ, 1. 48 1 Ῥασ. ΧΨΤΗ, 1. ἐπάταξε τοὺς 
ἀλλοφύλους καὶ ἐτροπωσατο αὐτοὺς» Ῥετουτοδαῖ 4] οπῖσοπα8 δὲ 
Ργοθέενπσναέ 05. ἙἘςκοτοΐϊαδ πὶ ἔδραπι νϑγϑὺβ νύ ὨΌμ11118- 
ἴωγ,. 4κπο. ἴπἀ. ΤΥ͂, 25. ἐτούπκωσε. -- ΟΣ ΗΙρΡὮ. ἐπιρέπρογὸ 
ζαοίο. 5 Ῥατ. ΧΧΥ, 8. - ἤδη, οσηξοθδειδ, οαδδιμθ. 1οδ5. ΧΙ, 6, 
τετροπωμένους. 810 ϑγταπε δὲ ΓΧΧ 460. Καί. Οχοπ. “ἰδ. εὲ 
κε. Νὲο. φια Ἰδοιοπὸ τορυάὲαϊα )αδέμδ οἱ Οναδὲμε 6χ δά. 
Οοπιρὲ, δὲ «4. τοροϑιθεθοξ τετρωμένους. Οὐἱάπὶ τεερυπὼς 
μένους ὃ Ὑἱάδ δΌΡτα 5, ν᾿ τροπή. - τ, 1 Ῥατ, Χ, 5, δβεο. Οηπιρΐ. 
ἐτροπώθη ῥεο δηλ, »νμίηοραῖμε ὁεέ. Ηϊο χυσαθδ τοροῃθηάίαι 
εὐὶς ἐερυπώϑη. “ ἢ ΘῚ ὁδαϊὰ. ργαοναίεο. γδπ. ΨΙΣ, 21. 560» 
Οὐτθ. «ΔΙ, ρίαρα αὐβέοῖο. Ταᾶ. ΧΧ, 32. (860. Οτοη.) 58. 
ἐτρόπωσε κύῤιος τὸν Βενιαμὶν, ῥγοοίογποδαύ Ἰ)οταΐπυβΒ Βομΐ8» 
πη, Αεογοῖ. ἐτρόπωσεν, ἐνέμησε, κατέβαλεν. Τυᾶ; ΧΧ, ὅ6. 
ὅτο τετρόπωνται, 4υοὰ ““ἑοέέ δοοοπί. Οοπῇ, , Νίαοο, ΙΡ᾽, 240. 

ν»ὅ. Χ, γ». Ηδογοῖ. τετροπωμένους, ννυκημένους. τ Ῥᾶτ. 
» 16 νἱάοθαΐ ϑυγαθ, ὅεο ἐτροπώσατο αὐτὸν ᾿Ισραὴλν, ᾳυοὰ 

νἱοῦδδοοέ ἰρϑάτη 18:86]. 5, ΤΟΙΧΧΧΥ͂ΠΙῚ, “5. τοὺς μισοῦντας 
αὐτὸν. τρυπώσομαι, οᾶϊο Ὀδδδηῖεοβ 1] πτὰ ργοδέεγπαπι. ἔχε. 
Ογνιὲ 318.. Βνυα. οἱ ϑιυέάαθτ εροπώσομαιν νικήσω, ὑποταξω- 
ϑγπων. Ὥδσαι, ἈΧΥΤΗ,, 28... δ6πι, Ε:,..7. - ΠΣ», αϑοσηκίο, 
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Ἐ.1. ἐπναϊοβόο, αογίον͵ ῆο. κι Ἄθρ. ΧΧΙΙ, 55. οἵ ἃ Ῥᾶν. ΧΥ]Π, 
54. ἐτροπωθὴ ὃ πόλεμας., Ὀ6Ι] απ πμρέαδαέωγ. κ Νῖδοο. Υ,, 44. 
ἐτροπώθη ἢ Καρναῖν, φμδναγδα 6θὲ τὸν Ἀαγπαῖαι.. ϑγημη, 
ΦέοίΩ 68. ͵ 

ΦΙΡΟΠΩΣΙΣ. ᾿3Ὁν ραγομερίο, ρμίαρα, ἴϊ. ομέπες, 
Δ Άερ. ΧΧΙΙ, 235. 660. 64. Οοπερί. . ϑοὰ τοροποπάυηι, 681 ἰδὲ 
ερύπωσις. Ὗἰάο 8. γ. τροπή: ἬΝ. “Ἢ 

ἘΤΡΟΦΙΕΖ ΟΣ, πενεξέμδ. 4 Νίαοο. ΧΥ͂, κιὅ.. Αἀάδιον 
Βδοο νὸχ 1, δπίοϊο. χτ 

ΤΡΟΦΕΥ , πμίγίος αἷο. [52 ΗἰρΒ. ἃ ὴν, ἑασίο. 
Ἐχοά. 11, .. Αἀάο6 Βαδγιοὶ. ᾿Υ͂, 5. ΠΝ 

, ΤΡΟΦΗ͂Σ, πμεγιπεοπέωπι, «αἰξτησηπέμπι. Ὁ) ). φεσα, οἱδιι, 
100. ΧΧΧΥῚ, 5ι:. Ρε ΟΠ, »χὃ. ϑγπιηρ Το». ΧΧ,, 21. -- Ἴ, 
7εωπιοπέμπι. ὅγππι, Ῥδ. ΤΟΧΊΨ, χά. - ὨΝ313, οἰδιιδ. δγκῶπ, Ῥθ. 
ἼΣΧΥΠΠΙ, 22. - γ5, 7γωμπιεηδιων. Ῥ5. ὨΧΙΨ, 10. - ἢὙ0, 
»γαοάα, ἴι. εδοα. Ῥ6. ΟΧ, 4, (οηξ. Σιν Μδοοίλ, δαον. Ἰιὺ. 
11. ο. 10. Ρ- 25. υδ ΓΧΧ Ὁ τροφὴν ϑετίθηϊοε διαν} γοοᾶς 
ῬΌ11 Οτδϑοὶ ξοπῖθη ᾿οἀΐοδδθεα ἀοοοῖ, δῖ ἢ 2. ὑπ46 ἐροφὴ ῥτὸ- 
βυκοτίι, ἀϊοίοπι 4866 ἐδοαιι Ἠοῦγδοϑὶς ρυϊαῖ. ν6] ᾳπρὰ ρχΐδουρ 
τ ΟΣ Δ] πὶ νἱοῖοδ 6χκ τᾶρῖο οοῃδίαγεος σαρίιγανο, γ0] ηυοά 
οεἶδυς δυιιοπάυδ ἀϊδοογρί., ἢ. 6. ἀϊνῥάϊ ἀϊδιτιμίυσ δοἰοδῖ, 
« Ὡγὺ, ραπίδ, οἰδια. Ῥε, ΟΧΧΧΥ͂, 25. Ῥτον. ΥἹ, ὃ. ΧΧΧ, 
425. ὅγπιπι. Ῥε. ΟἸΤΙ, τά. οἱ Οοδεὶ. ΙΧ, 11. - ἘΌΣΝΌ, οὐδε, 
2 Ἀδρ- Ὗν 11. - 2 Ῥαγ. ΧΙ, 21. δη. ᾿Υ͂, 9.. 1, - ἘΔ ΡὉ 
»ἷατν. αοἰϊοίαΦ. Οοὰ. ΧΙΙΧ,, 20. ῃϑί ἰδδιθπ ῥτὸ τροφὴν 581} 
τοϑοιϊλββ τρυφὴν Βαθεηῖ. 19 δά ἢ.1. Ὡομεῦ. τλιγαπιᾳυς νόοϑαι 
ξεοαυθηῖοε 60]616 πιϑοουὶ, ἀἄοουϊ ϑολινεὐρίέμο δὰ Οποφαωσπνὲ 
διγαίεᾳ. οἂρ. 6. Ρ.. ὅ8. - 9, δροΐμωπ, Οεη.. ΧΙ ΙΧ, .27. 
5 Εεᾶτγ. 111, 79. τροφὴ. νἕέαθ οοπδογμαξίο, νἱέα,- ἈΘΡτ. δ, ΠΌ, 
Ἑπήτ. ΤΥ̓͂,9. 8ᾶΡ. ΧΥ͂Ι, 20. υνὲ πιδῆπᾶ δρρο)]δῖυε τροφῇ μγγέ- 
λων, 6] ᾳφυίΐα ἃ οοα]ο, δΔΏροίοτυ δεάθ, ἀ 6] δε δέισ, γα] 4π1ᾶ 
Ιαάδεὶ δΔῃρ6]ο5 Ὠοο οἶρο εἰὶ ἔοτί8ε26 ρυϊδτοηϊ, τἰ ἀξ Οτδο- 
οοσυπι διωῦγοϑία, 00]. ΧΙΧ, 421. υδὲ ἀρροϊ]αῖοτν καὶ ἀμβρὰρίας 
τροφή. 81τ. ΧΧΙΤ, 6. υδὲὶ τροφὴ ἴδ υπϊνοχρῦμι ογηη6 τϑοιδῖν, 
τπεἶο αἰϊᾳιὲθ νὲνἐξέ», ποδίτα τη οἱπ ριφέθα “ίμοξοπιπιεπ, οκ ἸΝίαςς. , 
87. δὶ ῥτοὸ στροφὴν ὅγγμδ ροϑερετγδῖα 1οκὶϊ ῥομφαίας. ϑιρηϊβοις 
δυϊοπι τροφὴ δυῖ, τ ἴπ Α]118 Δι δχ19 τϑοιρλῶθ Ἰοριττ, τροφαὶ δοπι- 
᾿χιοαέωπι. Οοπξ, ϑέμγξὲξ ἔθος, Χοπορῆ. 6. Ν' ν᾿. - δ 1ὰ6 4181 ἄρτος. 

ΤΡΟΦΟΙΣ, πωΐγία, ἰᾶά, ἴῃ πιᾶβο. πιρέχέδογ. τε, αὲν. «ἴφι. 
ΒευςἹ, 81. ὡσεὶ ἄρας τροφὸς τὸν υἱὸν9 εἰοαῖ (0}}: γεῖ ροτῖδὲ 
ποῖον ΒΙΐα). 864 νειβῖο βδϑθο, 40ΐ ἐδὲ ργοξβυς βῬέφῃα οὗ 
ΣΕ ΠΗ εἴ οοπδυρφίαδίηο “φωίίαα, δ'η6 ἀυρλο ὁγπιωβαοΐο 
εἰ θυσπᾶδα οὶ, τἰἷδὶ τροφὸς ἴῃ ἄνθρωπος πιαῖϊᾶτθ ση8118..- ΣΙ 
Ῥατῖ. ἔοεηι. ΗΙΡὮ. ἃ 285», 4, ἃ. Ζααέαένέχ. Ὅς. ΧΧΧΕΥ͂, ὃ. 
ἃ Ἀερ. ΧΙ, 3. ἴε5. ΧΙΙΧ, ,4. ϑγπιη. Οϑα. ΧΧΙΥ͂, δρ. 

ΤΡΟΦΟΦΟΡΔ' Ω, πωϊνεὶφ ἐπεέαν ροείο γὲ] αἰμποηέα 
Ῥγαοῦδεο, πμέγδο, οἷο, οἴλδαιλ δάμοο, φὐμοοσέἑοῃἧο, πα θείέαν 

ἂ 
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βεγβετο.. ταᾶε ΤΉΕΤΧ Νἢ «ροὰ. Ἐμοέδαξδέωπε ἴα σὰ. α΄. Ῥ. 534, 
55. 5, ζέγο, ρμογίο. Ἰϑφιῖ, Ι, ὃ 21. ἐτροφοφόφησέ σὲ κύριος, αἷῊ 
εἴ τες τροφυφορήσαν ὥνϑρωπος. τὸν υἱὸν αὐτοῦ. πυϊτοδαῖ τα Ὠο-: 
τοΐη 5, ταπαυᾶπι 8ὲ ΒΟΙϑῸ αἰέαυ ὲἐ πμέγέαϑ δἸξασι ὀααπι.: ΟΟΠπΕ: 
δὰ Β΄]. σγναδέμπι Θγοίος. ἐπ, ΧΟΧ ἤπεες Ἱ, Τ. ο. 5. 6. 8. ἴω 
οσγολίμδ δὲ Ζ,οα, Ογν δέ ΜΘ. ΚΒ γοπι. ἐτροφοφόρησε, ἐδ ρεψεν. 
2 Νίδοο. 11, 27. τροφυφορήσασαν, 466 αἰξπιφπέα εἰδὲ" ρναύ. 
διωρὲ, 80} 26 «ἀμξανὶ: γοεο οἰἴδαι εἰΐνυς ωεαγέμα Δίοπϊ, 
46.᾿ Δὲ ἀδ ᾿πξαατίε. ποδῦτο: αναλαμβάνες καὶ περυϑάλπεε καὶ 

Η - 

τροφοφορεῖ ἔν πολλὴ σεύρ7}}." Ὅοπῇ, Ἰβοϊσἐξ Οοἰίαέ. Ῥ' ὅ99.. ο΄ 
ἴοχέοορ Ν. Τ' 5. ἢ. ν΄. 

ἈΤΡΟΧΑ͂ΙΟΣ, ενδλοιαατίο. 4 Μῦο. ΧΙ » 30. τρυχαῖὸν 
΄ αφῆνα. αγδίσμέαγσην Θαχτθατα...». 

ἘΤΡΟΧΑΝΤΉΡ, εὐπῶν ἑογιθη ὶ, “ Μδεο. ΨΙΕΙ, χ2. 
φαοά ἂε ἐρερὲς συ]ρὸ ὀχ οαΐαν, -ἀθ αυϊθυὸ νι θ “πε: Θαϊΐο- : 
Διὰ ἥοπα. Δάν. 46 ἐγμοξαϑέδιδ 88. Δ7ανέγν. Ῥ. “58. ὁοαυ.  .΄ 

ΤΡΟΧΗΛΜΑ ΤΗΣ, απρέμα, ϑῖτας. ΧΆ, δι. 880, δυπρὶ, 
ἤ αδέσποεος τρογηλαίης τῆς ἰϑίὰς ζωῆς 9 παν. νἱῖδ6 ϑυ89 ατιγὲο 
ϑαπι 6886 δῸΟ ἀτδοιτταξὰ. . ́. 

ΤΡΟΧΙΑ͂, ονδίξα:. ραν δοπιϊξα. ἈλβῸ, ἰάθη. Ῥίον. ΤΙ, 
1,5. ΤΥ, τι. 46. ὀρϑὰς τροχεὰς ποίεὐ σοῖς ς ποοὶ, τϑοῖδϑ΄ ὅσηιόέα 
ἔδο. ρεᾶέδαε ἴα 18, Ζασρογιδτϑα Ἢ, 1. γϑοῖθ πιοῃ δ, σοῖς ποσὲ 
16] ρεπυ πὶ 6686. σδδιι Τοτιϊο Ῥσιῦ8, 4ιυϊ Ἰοσο φοσαπάϊξ ἦν, 
ψυδπα ϑϑχῦο 5 ὀρϑας δκαϊδην τροχιεὶς ποιεῖν 6886 νέαϑ ἀεχώαγε, 
δο μὲ σπιδπϑαὲ πὲλὲδ, πὐλὲδ αἰδρνδοδεεπι, τιδα διὸ ἐδέτιαγ ἐδ αα 
οοπεπεεαπαΐμτα σον γμρέϊν δὲ" (ἰ, 4. ὀρϑοτοβεῖν τὰς ὁδοὺς ο. 17], 
θ. εἰ εὐϑεέας ποιεῖν τὰς τρίβους ἐν πλῳ 111, 8.), δάδοφαε ποθ 
ἱδρβοσῖοθ, ἐοῤίοσγα φπαϑνίδ. ἐπιρεά πσπεα νὲγέμεἐβ 4 Ρἐδέαεξε 
γιάα οὲ τον. Υ, 6. 21. 2 η"ο. Ῥτον. ἩΊ, ιϑ. δὲ  σομε; Ἡοδτὶ 
ΧΙΙ, 15. διηιάαε: Τροχεὰς ». πορείας» τυΐβουςγ. ἐργασίας. ἴια ́ 
εἰ λολέμδ,. Πεεγολέμθ. σὲ «ΟἸἶοδ6. Οὐ, ἐπ΄ Ν. .1. εἐἀ. ΑΔἰδονέξ 
βϑγῖτεῦ πορείας, 6ἴ" κα. Ον μὲ 2,5.. “Βγϑνι. τρίβους νοοόπε, 
ἱπεοσρτοίδῃτοτσ, 3 

ΓΤΡΟΧΙΖΩ, ἐπ ποία ἐογῴμδο. ἍΜδερ. Υ, 5. Ειγποί: “- 
709, 12. τροχισϑεῖσαν ἀπὸ. τοῦ τροχός" ὅπερ ἥσειν ὃ ὄργανον βασα- 
νιστεκὸν, διατεῖνον τὸ σοματα- τῶν βασανιζοβένων.. 

ΤΡΟΧΙ 'ΣΧΟΣ, νομέα, οὐ παπιδηρέιπι τοξειτιαίπεπν, τ ηες 
, ἐπαεγίδ. Ἐχθον. ΧΥΙ, 12. 

ἸΡΟΧΟΣ » Τοία, ἵξ. οὐνουζωδ. β ̓ἰᾶθπη, 168. ΧΧΥΤΙ, 
27. οὐδὲ τροχὸς ἁμάξης περοοίξεν ἐνεὶ τὸ νύμινον », Βεᾳ.δ γόῤεδα 
Ρδικέτὶ οἰχουπιδροξ. ευροὶ οπιῆτπι, ᾿Οοοῦ ἤ ἑνρίπράσι δὰ 
ι, 1. Ρ.. 129. δϑᾳυ, δὲ δὰ 168. ΧΙ, 1δ. ρ. “406. ΝΝαίνυν, ΠῚ, 3. 
οὲ αδδὲ δϑδρίωε, - δι Ῥα. ΤΧΧΥ͂Ι, 1.7: φωνὴ τῆς" βοοντῆςρ 
σον ἐν τῷ τροχῷ (81 Βάεε Βαροπᾶα ἐπι. Οσέέηαθ.ΡὈΡὶ ΟΟ. π΄ 
Ῥεαίπιος Τ. Π. Ῥ. 586.., δγηιπεαοΐιιδ ϑοτ εξ ἐν τοῖς τροχοῖς. )».. 
γος ἐφηζίσι ἴα ἐπ οὐνσιδο᾽ 1,8. σέγόμχηοΐγοα, δαὐϊοναταν, δ1ὺ 
εὐ ρυγολέμπι τρύχὸς ἰμῖοχ α]ϊα «χρομέξας κύκλος. . Αἰδῖος 

4 
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γοῖθα δοοῖρίε 7 αθαογρέμε, δὲ οὔτ 1110 διωάας ἴπ ν. τροχόρ. 
Ῥε. ΧΧΧΤΙ, 12. ϑοῦ αὐτοὺς ὡς τροχὸν, 7αο ἑἶοδ τὲ γοέαπι, 
φ 186 νόογθδ 7δούογοέιω δὲ φχ ἴ}10 διμέάσε, οὈδοσνδηῖς Κα δέοτο 
ποῖ. δὰ εἐὐπάᾶ,, 16 ητοτρτοίδίοσ: ᾿Εν πανεοδαπαῖς συμφοραῖς᾿ 
κέλευσον αὐτοιυῖς Ἰστρέφεσθαι., καὶ κακοῖς ἐπαλλήλοις περίβαλλε. 
- ὙΠ, ἐγέῤδωζα, αοιέα, ὄγπηπ. Τλοοά. Ατασβ. ἵ, .3. παδια 
ἔοτηνδο τοΐϊδγυτι ΟχὈ σα] ατὶβ τοῖος. Ζ μἰ. ἐπὶ ρέαεέτὶα {εν 
γοΐδ. -- 23. αὗας Ἰάκεοι. Χ, δ. 8660. “4 ἰ6:. 601}. ν. 6. εἴ 9. - 
ΔΑῸν ἐγίδιιία. 2 ὅν, ΧΧΙΥ͂, 252. τἰὸοίΊ ζωῖρ. ρἐῥαιδένειπι. ἴὁ8. 
ΧΑ, κ,--- ΠῚ ππρ,. οαδέα 6ὲ σαξαπιι6. Ἰύκοοι. ΧΧΥ͂ΙΙ, 19. 
ΜΝΙ,. 4 Μαοο. Υ,, 32. τροχοὶ ποῖαι σόπια δωρρίἑαὶέ δἰ ογποΐα- 
ἐμκδ. 80. ἴῃ τοῖα δἰ ρα! οἵ ἀϊδῖαποι οἱδπι οὐαὶ Δ ΠΓΟΣ δ6τνϊ 
εἴ πηδεῖγγοϑ. 46 4πέ. Οαἰοηπέξ ξοπιαρὲ ἐδ. ἐ6 58. Μαγίγτ. 
ογποξαέλδιιδ ΠΡ. 2: ᾿ 

ΟΤΡΥΒΜΙΟΝ, ἐνχδίξωνν (Ῥίαμε, διϊοῖ. Ὑ, 4; 9..},. οαξξρ 
πιϑ,), ραϊφέα. ἡ, αἀοογγα, ι Ἄορ. ὟῪὟὝἼ, δ0. - ΠΣ. ϑοινωΐα, 
Εχοά. ΧΧΨΥ, 20. Σωμέρ. αοοέαδιυρέα, ἃ ἸαΈϊτιο αοοέρέο, οἱ ρυῖο, 
᾿. ες. νᾶδα αὐ αἰξφιξα τεοὶρέοπαμηῃ, ηὐυϑϑὶ Ῥοοὶρέδιζξέα. ΝΌαν, 

ΤΡ, γ. ΝΠ, τι9. Οοαξ. διτ. ΧΧΧΙ, 16. διωέακε: τρυβλίον. θξυ 
βάφιον, πινάκιον. Ῥ] τα ἄἀδ δοι ἄοοθ νἱθθ δρυὰ δυοίοτεβ 
Ἰαυδωοιοβ-. ούϊᾳ αἂ Μίαϊ. ΧΧΥ͂Τ, α5. Οομξον ες. αυδ6 εχ 
Οοά. Οοΐοίξπ. ΟΧΟΝ,"ς 1}16 Βαῦθε «δονέξφ “ρρεηα, Οἴοιε. 
ταος. Ν. Τ΄ Ρ. 406. δο΄ Ζοχίοοπ ΓΝ. 7. 5. Ὦ, ν. 

ΤΡΥΓΔΑ᾽ 2. φιοριῖθ νἑἐπαοηιέρ, νᾶ ὧδ νέξα οοἶξέρο, 
δοῖπδε ἱπ ρόποια. Κγμβεθ οσγσαϊδὸ οοἰέξθο,, γσδέο.. ἄδοονρο. 
ΠΝ, ἀεσεῦρο. ῬΒ. ΟΧΧΤΧ, 18. Θαμε, νι, 4. “4ολεδ, Ταε. 1. 

. 90:8. τρυγῆσαε ῥόδον. - ἦα, αδεοίπάο, νἐπάοπιξο. Τὸν. ΧΧΥ͂, 
1ι. Πουις. ΧΧΤΙΥ͂,.41. [υὰ. ΙΧ, 27. - Ἴ51, σαΐοσο, «060. ἐογο"» 
αν «ἰ ὠναᾶϑ. Τεῖοπι. ΧΧΨΥ, 52.. «. υὰπ. ΡΙΠ, ῥγοΐαπο. Ὥδυϊ. 
ΧΧΥΤΙΙ, 30. ἈΡὲ1 νετῦρ Ἀεδτ, νογίϑμάα οῦπι; ἀἕ σέμϑ ζγισέιιδ 
οοἰξέροτγα πον ὑπεαὲρέαο. Οουῇ, οδόμπεϊἐίφγὶ δ. 0118 αἁ Ἀδυῖ, 
ΧΧ,, 6.. - δα, τ οὐτγάρίο. ἴον, ΧΥ, 35. -- “κῷ ΡΙΒ, τάπιοῖ 
δον}, ΑΔ. Ἴεαι. ΧΧΊΤΨ,, 20. τρυγήσεις. - ἼΧΏ, “παέο. Ἠοδ. 
Χ., 1.. 14. - ΣΧ, γέδεδιθ. Ἐσλ, ὟΙ, 1. τρυγᾶν, τὠἰὐδὶ ποι 
ΔΉ ΟΣ ἰοροτῦηξ, δε τρυγᾷν δομόν ταοϊδρμοτίοο δοοϊρίθη παι 
ἐεῖ, υἱ 511 πι6486η, 4ιεφοὲ πιαίογιεπε δἰϑὲ ραγαγα. ὙεΔ6 ᾳποᾷεθ 
δὲς, ΧΧΧΙΙ, 20. - τς 

ΤΡΥΓΗΤΗΣῚΣ, νἱπαάεπιξαξον. ἜΚ ρατῖῖο. Τοτοα. ΧΟΓΙΧ, 
8: ἈΑΡά. ν. 8. 8:.-. ΧΧΧΗΪΙ, 20. οἷν καλαμώμενος ἀπίσω τ 
τῶκ, εἰεοῖ 411 σΟἸλριΣ οαϊδιθοβ ροδῖ πρϑββογοϑ. 

᾿ς ΤΖΒΥΓΗΤΟῖΙ͂Σ,. νἱπάσπιδα,, ζγασωπε οοἰϊροέξο, πιδεδὲδο 
ὍΧ2, ἴάδαν, ον. ΧΧΥ͂Ι, 6, χαταλήψοται ὑμῖν ὁ ἀλοητὸς τὸν 
τρυγητὰν, δρδδηποῖασ ΨνΟ 19 ἴδμεῥυδ τείτυταπὰϊ κὐπάσπιῤατπι, 
1.6. ΧΧΙΨ, 13. ἐὰν παύσηται ὁ τρυψητὸς . “εἰ οεδ8δδεὲ »ἐπεδπιδαν 
ψιάδ εἰ 1.5. ΧΧΧΗΙΗ͂, ΄το. ΜέοΒ. ΙΕ, ... ἴδιο, ΧΙ ΥΙΣΙ, 52. 
ἐπὶ τ ΣΎ οι θεν ὄλεθρος ἐπέπεσε, βαρετ πἰῃ ἀϑιηιῖδϑ ἔπιδα ρϑστῖ. 
εἶθ ἐστυΐίϊ.. - ΠΎΣΒ,. ἐέσπα. λ ϑ81α. ΧΗ, 421. ἦν ὁ. τρυγηος 
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ἑτοιμοξ τοῦ ϑερίξειν, ζρωοέμα ποδῖατον ὁτὲ δὰ σπιρίδιθοι, 
᾿Τιορεταπῖ δἴηθ ἀυδ᾽1]9 ἼΧ3, Ὥδαι ἼΧΘΩ ε81 »ἐπεεπιίαγα, δαῖ τρυ» 

γητὸς Βῖο αἸίθπυμι 68ῖ.' - ὌΧ, πιδδϑὲϑ, 1ε5. ΧΥΤ, 9. 1οε]. 1, 
11. ἀπόλωλε τρυγητὸς ἐξ ἀγροῦν Ῥετῖι γμοίμθ δχ ἀρστο. Τοε]. 
111. 1. ἐξαποστείλατε δρέπανα γ ὅτο πάρεστιν ὃ τρυγητὸς , εταϊῖ- 
εἰἴϑ 41068, αυΐὰ δᾶθδῖ πιοδδῖδ, - ἼΧῚῊῺῸ δῖ, πιεῖϑογῦ, Ἄταοδ, 
ΙΧ. τῇ. Τιορετοῦς Ὁ Σ. δὲν, ΧΧΈΨ, “δ. ἐν ἡμέραις τρυγητοῦ, 
ἴῃ ἀϊοθαβ νἐπατπέαδ. Ἰὴκ Βΐν Ἰοοὶβ ρδῖοϊ, ᾳφυοᾶ ἀρᾷ Οτᾶδοος 
ΡΥ. Τ. ΤΙοῖῖ, νοχ τρυγητὸς ἴδαι ἀ6 νἱπαάοηιξα Θἴ ἐξπιροῦ ἃ πιθοδὲξ, 
ηπδπὶ ἀς ἐρϑίδ ὕνγμοξέδει8, ἠμὲ τπρέσδατιέμν, δυτδῖασ. ΑἸ 5. 
δυῖσδηι τρύγητον οτπὶ δΟΌΪΟ ἰπ δητδρϑηυεῖπια ἔσπηρεισ νἑπαδηιταὸ, 
ἰδὲ τρυγητὸν οὐπι δουῖο ἴῃ υἱείπα μραπε, φάθ νἱπαοπιέαΐι", 
εἰρηϊβοατρ, ἄοοοῖ Ὧο6 ϑωέάίαθ. Ἐπὶ γοῖδα: Τρυγητόϑδᾳ ὃ καὶ- 
οὺς, ἐν ἃ δεῖ τρυγᾷν, καὶ ἄμητος, ὃ καιρὸς ν ἐν ᾧ, δεῖ ἀμᾷν καὶ 
ϑερίξεειν, προπαροξυτόνως. Τρυγητὸς δὲ, ὁ ἐρυγώμενος βύτρυῤ, 
καὶ ἀμητὸς, δ᾽ ϑερεζόμενος. οἷον» ἀμητὸς σταχυς, ὀξυτόνως. ϑῖο, 
εἰ Ηεογολίωδ: Ἵρυύγητος. ὁ καιρὸς, τρυγητός, ὃ τρύγος. Νῖ αἴτηι 
ουαι Οἰμέδέο ἢ τρυγη. Ουοΐ δυΐδαηι τρύγη ὕΥμοέμπε οἱροϊβοοῖ, 
Ραῖοϊ ὁοχ ὁοάεπι Ζίοογοΐτο: Τρύγη» ὁ πυρὸς καὶ ἡ κρεϑὴ, καὶ 
πᾶς ἄλλος καρπόρ. ἕν κῷ 

ΤΡΥΓΙΑ͂Σ, ζαθπ νἐπὲ, νἵπεπι ξαδοιίεηέιπι, ἘΠ Ὁ), Ρ ἐπὶ 
δμεθ. ὅγπιπι. 1ε8. ΧΧΥ, δ. τρυγιῶν. μερῖι ἔοτῖαϑ86 τον γον): 
Ὑιὰθ ἴδπιθα ποῖδίδ βΏρτα δὰ διυλέζω. -- ὩΥΊΌ Ρ)ύν, ἤαδοες, 
Ῥρδ]α.. ΓΟΧΧΕΙ͂Υ͂, 8. ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἐξεκενώθη, ζαοχ οἱυς 
πο ανδοπαῖα θδῖ, Ἦσο τοβρίοίδηβ ϑωΐδαδ: ὃ τρυγίας παρὰ 

τῇ γραφῇ τὸ ἔσχατον τῆς ὀργῆς. Ἰάφαι : τρυγίας ὑπὸ ϑεοῦ, τἷ χαλε- 
πωτέρα τιμωρία. 168. ΧΧΥ͂, 6. πότον τρυγεῶν, Ῥοΐυπι αθοιίπι, 
ϑγπμπη. Ῥ8. ΟΧΧΙ͂Ά, 9. ᾿ὄ ΝΣ, 

ΤΡΥΓΩΝ, ἐμγειρ, Ἅ)1,) λέγισιάο, Ῥ8. ΤΙΧΧΧΙΤΙ, 5; 
Το ροταπιὶ Ὁ, δὺϊ ῥτὸ ἸΌΡῖτὰ πουνία ἀνϊυπι, 8605 ἴδηιθῃ 
ποῖ ἱπηπιοϊαῖο, Ῥοεθυϊατυηῖ. - Ἢ, ἐμγέωγ,. Οοη, ΧΥ͂, ο: 
1,6ν. 11, 15. Ο, 7.11. δὲ 4101. ΠΟ, ἐογφιθε, Οδηῖ, {, τον. 
οἷς τρυγόνος. Τυιερόταῦε ΕΠ Ὁ5,, μὲ ἐμγέωγεθ, βθτπιναϊαῖίδ Πα τὶ 
Οδρὲ εἰ Βοίμ, (Οδϑίεσυμι ἐρυγωὼν ποπίθῃ δοσορὶϊ ἃ τρύζως 
δέγίαο. ϑωξάαδ: τρύξεε, ψιϑυρίξεο, γογγύζει, ἀσήμως λαλεῖς: 
παρὸ καὶ ἡ τρυγῶν, ἐπεὶ ἀσήμως φϑέγγεται καὶ γογγυστικῶς. 

᾿ΤΡΥΜΑΜΛΙΔΑ͂, 7οναπιθη. Ὀσνλλτι ῃ]υτ, "οέωΐαα. Τετδτα, 
ΧΙ Ι͂Χ, 15. - ὈΡἼ3Ὁ, σαμίαδα, απέγά. Α, Ἰυὰ. ΨΊ, 2. τρυμὰ- 
λίας. - ὈΔΡΏΌ, μεγξογαεῖο. ϑγπιπι. 168. 1, 1. -- Ῥὺ55, έσδιγα, 
ἑανίέαδ. ἴοτεια. ΧΤΠΙ, 4, ΧΥ͂Ι, κΧ5. - νῷ, δοοριέμδ, ϑιεπμτιΐς 
ἔα6. Ἰυά, ΧΥ͂, 1.. μέρ. ορείμποα. Τλθοτο νοτιθγυπέ, 8ὅ5}6- 
ἴπποα δῃἶη ογδῖ 1 οτος τηοητίβ. Ἐδεγοῖ, τρυμαλιαὶ, τρύπαι. 

ΤΡΥΠΑΝΙΣΙΟΙΣ, ἐονεδτγαίδο. τυλτεν Ργγόρωθ. Αι. 168: 
ΤΥ͵ΧΔ, 152. τρυπανισμοῦ. Ἐπτἃ τρυπανίξεσϑαι, ἐργεύγαγο. Αἰφωϊὰ 
Βΐο τοδρεχίβ886 νἱἀδῖογν ποϊδιϊοποπι ᾿Πδπϊαῖῖ8 ΠῚ, ΟΒαϊάδεϊβ ᾿ 
τἰρυγραῖδπι, ἐσγοῦγαγο. 146 Κἤϊίγίπσαπι δα ἴ65. 1. ο. Ῥ. 695. ὃ: 

εὔτ. ΓΙ ῬΕΟΡτῖΘ 6886 ἔδγομαο δὲ αχίστοῦγαπασ οἰξοιέξ ἐρησηι, 

Ε 
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ὁπ ἄτα. «(9 ἀοουῖε δολιλέοα ἴπ Ογὶρ. Ἀεδν. ἘΠ. 1. ς. . 
Τακῖα Ζ{ϊε’ οογημεπι δ 168.]. ο. τρυπανεσμὸς 7οταέαγιιπι οαρίᾳ» 
ἐαγεπεᾳμθ σοπιπεαγιετι, δθγιδιόπιὶ δοπαί. ιὰθ αυοαῦα δὰ ἢ, 1. 
Μοπεζαμοοπίμπι. ο. : 

ΤΡΥΠΛΔ΄ 2, μεγοῦνο, ρϑηζογο., Δ), ἰάδτι. Τοῦ. ΧΙ,, 21, 
Ἠδρρ.1, 6. ὅγπιπι. ἴο"». ΧΙ, .9. - Ἰῦ9, ἄο, Ὅεαξ, ΧΥ͂, 17. τρυ- 
πήσεις τὸ οὖς πρὸς τὴν ϑύραν. ξιδοῖα αυοδά δοηδααι, -- »ΧῚ, 
εοπέμπαο., οοπέογο. Ἐχοά. ΧΧΙ, 6. 

,ΟΤΡΎ ΠΗ, νεΐημδ, 3, ρίαφα, μεογοιμδεῖο, ἴῖ. σιἰπιμ: 
7πο.κ Ἀερ. ΧΧΊΙ, 55. 

 ΤΡΥΦΑΆΜΖΣ, οαφομδ. Ἐοχύλη. Ῥὶας. ἃ γη, ὁδοαγα, Οοπ: 
δολυέίθη8 ἴῃ γον. Ρ. 52. 1 88πι. ΧΥ ΤΙ, 18, τὰς δέκα τρυφώ- 
λίδας ιὈοα. “1645. νἱτῖοβο σιρυνᾳαλίδα, ἈΔΡ6Ὶ) τοῦ γάλακτος 
τούτου. ἄδοεπι σαϑέεοϑ ὃχ δοα ]8εῖθ. Οοδδ. ἴῃ Ζὲδ. 5. Πρ. 
Τρυνπαλίδας (8οτ. τρυφαλίδας ) τοῦ γάλακτος, τυρόν. 1ιεροὶ 
κυροῦς. ἴπ Οοδ6. 85. Ορα. Βαγοοο. ρατῖτοσ νἱϊτῖοϑθ: Τουμ- 
παλίδα.. τοῦ γάλακτος τυρὸς, ρτο: Τρυφαλίδας τοῦ γαλακτας, τὺ" 
φούς. Δραά ““ἰεέοέείεπι Πέδέ. απὲέπι, Ἰ1Ό. 111, ο. 20. ερυφαλί» 
δας Ὅατξα ἱπιοτρτεϊαϊυτν ζογηπαρίη48., νοῦς Ὀάτθᾶγα 1πᾶθ δῃδῖδ, 
4ῃοα σᾶδ61 6χ. ξογπιείές. 5, Μεοείίί6 Ἔχ ῥτοδοὶ δἷηι. Ψὶάδ 80- 
ολαγέμπι Ηΐίενος. Ῥ. 1. 11}. 11. ο. ὅ.. ν. 8:6. ᾿7εαγολ. τρυφα- 
λίδες  τροφαλλίδες, τὰ τμήματα τοῦ ἀπαλοῦ τυροῦ. ἴπάο οτξο 
ἀϊδοΐπηιδ, φυρά τρυφαλίδες οτίδῃι τροφαλλίδες ΠΡΡΡΕ δἰηῖ, 810 
εἰάεαν Οτδπιπιδίιοο τροφαλλὶς εδῖ τυρὸς μακρός. Οὐ, εἰ εὐπ» 
ἄδπι πὰ περεέτρέφεται (810 δυΐπι Ἰοροπάυπι ρσὸ περιτρέφετο. 
Ορηξ, Ζιδέαέλέμπι δὰ δἤοπιον. 11. εἰ, ν. 05.), δ᾽ δῆς νοοσαὶ 
Ὧ6 Ἰδοῖθ υϑυτραίδιῃ ἱπίογργείαϊτυσ περεπήσσεταε (πᾶ δαΐαπι οἵ 
Βΐο βου δοπάβηιν ορίπδιυς δέεξίδμαθ γχτο. περιεπήσσατο. Οοπέ, 
ϑοβοί, πιὲπ. ἴῃ Ποπιθν. 1. ο. δὶ περιπήγνυταιε Θχρομτατ,), οἵ 
αἄδιι; ὁϑεν καὶ τροφαλλὶς τὸ πεπηγμένον. ΑἸ118 ΒοΙ Δ ΙΓ τρο» 
φαλὶς μετ ὕπυῖῃ λ. [τὰ ευροῦ τροφαλὶς δρᾷ Ζοϊίμσαπε Ἰὰδ. ΥἹ. 
ο. 9. ξέξμι. 48. Ἐπ Ταογὶς «Πεοίδέα: -«Τροφαλὶς, ᾿,Ἵττεκώς" τυ" 
πάλη (Πμάδοπιδ ὁκ οσαηϊδοῖατα οὐτγτὶρὶϊς ρὲῖ τυρόγαλα, 58εἃ 

ἈΡΨΡΩΣ τ} 44 πἰ8 τυρὸς γάλακτος), Ελληνες. Ἐπ δμέααε: 
Τροφαλὶς, τυρός. ᾿Ἄρπασας (νἱὰ. Αγίδεορά, Ἐθαρ. ν. 3355.) 
ὃ, κύων τραφαλίδα τυροῦ Σικελὴν κατεδήδοκε. παρὰ τὸ τρέφω, 
τὸ πήσσω, οἷς τὸ ἔλπω, ἐλπὶς, κρέκων κρεκὶς καὶ κερκίς. οὕτω 
τρέφω τροφὶς καὶ πλεονααμῷ τοῦ α καὶ τοῦ λ τροφαλές. Ῥατιῖεῖ 
Ἐιωδεαελέμς δὰ Μοπιενιπ 1. ο. Ηἰσγούέαπιπε Βοτιυεσ ἀοςεῖ τρο- 
ᾳφαλίδα ρδτ ο μικρὰν, οι ἀὐυΐδπι τρυφαλίδα, παρὰ τὸ ερέφεσϑαι, 
ἢ. 6. πήγνυσθᾶι. δολοί. ἀὰ ΑἌγέδέορλ, 1. ο. δὰ νοσόπὶ τροφαλίδα 
ἴδ: οἱ μὲν τὸν ἐπιμήκη τυρόν. οἱ δὲ τρόχον τυροῦ Σικελικοῦ. 
6 εἰγαιο δυῖοδπι νοοΐβ δυΐϊυ8 σοπξ, δοαδί σεγπν ὅπ δοαϊίο 
ξεταπὲδ Ὁ. οὗ. Τίονοπέ. Ολτγιδείαπιπε ἴπ ποῖ. αἃ αἰτέδέορλαπ. 
1. Ρ. τ43. ϑδορίηρέίωπι ἴῃ ποῖ. δὰ δεαγοῖ, γοο6 τρυφαλίδεξ, 
Οδρῖοσαπι “Δ ἰεκὶς ἐν παννυχίδιο ἢ ἐρίϑοις οδ8εο5 δἴλδμι αἰσιεξ 
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εἰν ας ψίάο “1εποπάφιιπο "8. ΧΙ. ν. “54.. ῥεῖα ἄϊρηα ἀ6 
.:δ)ὸ νοοθ Βδαῦαὲ αυοαυο Ζιμολονμαδ ἀ6 μέγ88. σο: Κ. 71. Ρ. 
γο. δου. “ 

ΤΡΤΩΜΛΩ, αἀείῤοίον, ἀοίἑοαέα νἑνό. ΞΕ ἩμΡ. οὗ- 
ἐροίο ππιδ. ΝΘ δα, ΙΧ, 5. ἐτρύφησαν, «ἰοἰϊοαέδ νἐνεύαηέ. - 
ὩΡΏΣ ΗΠΒΡ. ἰάσπι, [68. ΟΧΥῚῚ, νυν. δ:τ. ΧΙΥ͂, ά, τρυφήσου»- 
σεν.» αἰοίοϊαδιμηέμν," ̓ μοϊωρειυαδιμπῖι, παι αἱ ἐβίμεπε, γιά 
οἱ 1640Ὄ. Υ, 5. 

ΤΡ ΤΦΕΡΕῪ ̓ ΟΙΤΑῚΙ ̓ ἀρ οαξα , "ποῖἐξενρ πιὸ ρέγο. ἙδιΒ; 
ΧΥ͂, 6. «εἰς τρυφερευομένη, φυδεὶ πιοίἐἑέεκ 88 ὅϑέγοπῇ, εἰεἰξοαέο 
αρέησ. Κπίραίειδ δα: φιαϑὲ ργαο αοἰξοἐξδ 6ὲ πέπιλα ἐέπδν ξἐε» 
ἀΐπδ σογριμδ' ϑερεπι ζΈγγα ποῖ; Θμδέέπαπδ. Ζ6ς. Οὐτέῤῥ 445. Βτεπι. 
ὡς τρυφερευομένη » μακαρεζομένη, ϑρυπεομένη. 

ΤΡΥΦΕΡΖΑΙ͂, αοἰσεεαέΐο, »οἰμρέαα. ὨΒῚΝ, »οἰωρέαν. 
“4. Οες. ΧΥΠΠ], 12. Χ1᾽ 885. ΧΥ͂ 52. 

ΤΡΥΦΕΒΡΟῚΣ, ἀεϊξοαέμε, ἜΘΘΒΟΡΕΝΣ », πιοίξέ(ίδ, αοἰξοέέο 
«εαϊέμα,, αοἰἑοίοσωδ, ἔσπονρ. Ὠϊοϊτζυς 6 φῬϑίϑοπᾶ δὲ ἀ6 ζϑ. 
ΤΩΙ ἔδετα. νοϊμρέμωγία, ἴδδ5. ΧΊΨΝΙΙ, - 22}. Ὦδαι, 
ΧΧΥ͂ΠΙ, δά. 56. ἴτε. ΧΙᾺΡΙΙ, “1. Θἰοεε. ἴμ Οοέαξ, τρυφερὸ, 
τρυφητῆς, σπατάλας. - λὃὁ) ν, νοδωρέαν, 168. 1ΎΥ1Π11, 15. τὰ 
σάββατα τρυφερῶ, δα Ρδίδ «εἰϊοίοεα. πιο ΔΏΨΏ, οδέδοεαξέο. 

, ἍΜιοΕ. ἵν, 16. ἐπὲ τὰ τέκνα τὰ τρυφερά σοῦ, ΒΌΡΟΣ ᾿ιθετοο. ἴπο8 
ἀεἰϊοίοεοο, ἑμοιπαῖοα, ΟΟμξος ποδία ἴῃ ν. φανερός. ϑιεδάπῶς 
γν. ὅ0ο. Σωσαννὰ ἦν τ υφερὰ σφόδρα , ϑυρᾶδιδ οἵδξ ἐσπεγα 
γα]ὰο. δἰεεγοῖ. τρυφερὸς, νέος, ἁπαλὸς , "ἢ ψολός. Βαταοΐ. ΕΥ͂, 
26. οἱ τρυφεροί μον, ἷ. 4. Υ. 36. τέκνα. 

ἘΤΡΥΦΕΡΟ ΤΗΣ, πιοίἐἐξιαα. ἈνΏΣ ἨΠΉρΡ. οὐ ἠδεξο τως 
ΏὭρυς. ΧΧΥΙΠΠ, 66. “Αελοη. ΧΙ. Ρ. 44, Ἐ, Ψιᾶθ ηαοψὰς 
ϑωξαὶ 8. ν. ἀϑοδθχεε, 

ΤΡΥΦΕΡΩ" Σ, πιοίδέέον, ἡοἰἰοαέο. Δ, ἔσηεν. Τηεοά, 
Ῥεον. ΧΥ͂, τ. ἀποκρενόμένῳ τρυφερῶς (δὶ ὈΡΡουΐίυν δογηνοπὲ 
ἄμγο), πἰδὶ, ἱπεουρσϑίμπι ποπιΐῃ θι8 - Ῥοειουταιίδ, βδθο ϑγπ- 
πιαολο, εἴ ηαυδὸ Βυῖο πη Πεκαρέϊ ἐτιδαθπητυς, «πόκριδες ἀπαλὴ, 
Τλοοάοεϊοηὶ νἱὐϊῆοκηάδ ἔποσι με, 

ΤΡΥΦΗ, ἀοἐϊοέαε, ἐμπια,, ἴξ, ογπαΐμδ, οἵ φυΐδεαι Ῥγϑεξο- " 
4μ8. ἷξ, 7] ὑμοέμο Ῥγασαθαιδέοσίπίαδ, ϑαρἑα ἐδοίπι;α. ἤοΔΣΆ.. οὐγοα 
πιά. Ῥο. ΟΥΧΧΥΤΙΙ, αι. ἐν τῇ τρυφῇ μου. Τιεροπῖοδ εοἴϊοοι "2ἽἼ75 
γε] “2155 ἀεδιχδειεν δ γ"», ἀεἰϊείαε, οααι Ἠοδταοὶ Ῥυϊατοηῖ, 
ἀϊοειλαι 6588 ῥσὸ ἽΝ» διε ῦ πιξ. ϑἷο φυοηθθ «ἀροξῥπανγίμες, 
Μύπτα δὲ καίνυτο εἔρψερ, ΄ταρ «Ψέφας͵ ἤλασε φέγγος, ποοέοηε 
εοὐμρέαϑ αδείμέϊέ, ἀα ἐεποδνγαε' δεριμἑξ ἐμιπεδῃ.. -- λλϑτοι ἨΐεδΡ. 
ἀοἰέσέαε αρο. 4{ω. Ὦουι. ΧΧΥΠΙ, 66. - ἘΣ ΡῸ Ρὶυς. 
Ἰδγϑη. ΤΥ, 5. οἱ ἐσθίοντες τὰς ερυφας, οοιπεάδοιοδ οεἰξοέαε. 
«ἔψι:. Θ6α, ΧΙΙ͂Χ, 20. τρυφαὶ, δ'ωοέωο ρραδεέαἐξείπρδ, ὈΓγθ- 
ἐϊοδέφδεπιἑ, δβαρὲαϊ θοὶπεξς ϑγπεπι. Κεἰ. Ῥτιον. ΧΧΙΧ, 17. - 
Ὁ». Οδπ. 1Π|͵ ,5. Ιϑτϑπι. 11, 54. Εοοῖ. ΧΧΧΥῚ, 55, “ἴφω. 
δεν 2 θαυ. 1, λό. δὶ τρυφὴ θδῖ . 4. κοσμορ, ογηπαέμδ 
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, Ῥνοέέοομδ: “ ΔΌΟ, Ῥίον. ΧΙ͂Χ, 10. ΜΒ. 11, 9. ὕδπε, ΥἹΙΙ, 
6. - ΓΗΣΟΒΏ. “με. ΟΟοΒΕ]. Ἢ, 8. - τμβη, ογπαέωδ, Ῥρον. 
ΙΥ͂, 9. σιεφάγῳ δὲ τρυφῆς ἐτἰρανπίσην σοοτοῦδ δυΐοηι αἷοἰοέα» 
γωπι φτοῖεραι ἴε. Τιερίαιν ρεδϑίθεεδ [)4π. ΤΥ, 5 δ, εδο. οοᾶ. 
Οὐδ, ταὐδξ ΒΒ ἴπ τοχέϊ σοροτίξυτ. ϑὲ:τ. ΧΡΙΠῚ 95, Ἐπεί. ἐπ 
ἐμγδὲε: ἀπὰο νοϊαηξ, δαπι 16 1686 ἐν εύρβη. Ὦ. ει ἐπέμεδα, τι οὰ 

. ὑ ἕασοα ποὰ ορύδ εβξ, τωοᾶὰο μὲς ἐμγδαπε περέξέξειεϊέπεπα σοπ-- 
γέναπέέμπι ἰπι6 6688. ϑγγμδ: ἐπὶ πιρἐξἐδιαϊἑπα εἰοίξοέαγιαπε. -- 
γίάο 4 τ με κῇ διιρέδ δ. Υ. θυγάτηρ. 

ΦΗΖΑ, 1. 4. τρυφὴ, ἐσ, δα φιο «οἰἑρέαο Ῥαγοὐρέχμεη- 
ἐπ, "ρα οἰοἰίοέαο. ϑδῖτ. ΧΧΧΊ, . ἐβηρρυνθαι τῶν τρυφημάτων 
αὐτοῦ. Ὑιᾶε 4ποααθ 8. ν. ἔνε 

ΤΡΥΦΕΙΤΗ͂ Σ, νοἱωρέαέε ἀκάέριμ, ἀεϊἑοαξιιε. ἘΠ, 6,2, 
Δφω. Ῥουι. ΧΧΨΗ͂Ι, δά. ϑοὰ δἴπδ ἄτπθ1ο τρυφητῆς 1θὲ Ροτεῖς- 
πὲ δὰ λϑν, πἴ ἴδπι οββοσνανῖε δολαγζσδενσίις δὰ Ὦ. 1, -. 
ΠπὉ Ρϑδτῖ. ῬΔΒ, ἔοπζο δκέεγεδιε, ἐΟΡΡΥ ΤΟΣ: Ηΐδο πῦπλο Ρ]υς. 
ἐμκωρίαπέεε. ὅγπιπα. Απιοβ. ὙΙ, 7 

ΤΡΥΧΟΜ(“42, αὔΖέρον, γύξον, 7αεξῖβον., Φπαννοῦ., Φ0- 
ΦΏΠΟΡ, δοηδοίον, 860. ΧΙ, 12. ἀπόντες δὲ καὶ παρόντες ὁμοίως 
ἐτρύχοντο, δοέρηῖδα ψετὸ δὲ Ρτϑεβεπίος δἰ ον ας εδαπ- 
ἐμγ, Ἡδεγοῖ. ἐτρύχοντο ; ἐταλαιπώρησαν, κατεπονοῦντο. [ἴα οξ 
1η Θίοσο. 45. ἔπ Πανάρετον, πἰεῖ φυοά Ρτο κατεπονοῦντο λερ8- 
τον κατεπόνουν. δ8ρ. ΧΙΨ, 16. ἀὡρῳ γὲρ πένϑεε τρυχόμενορ 
πατὴρ. ἱμεοιορεβίῖνο δηϊαι Ἰμοῖα φρέέοέεεα Ραῖεσ. ἩἨδεογοῆ. 
τρυχόμενος, καταπονούμενος, ἀνιώμενος ϑαπανωμενος. ει» 
σε: τρύχεταν, κακοπαθεῖ, καταπονεῖτας, ταλαιπωρεῖταν; 
ἐκνενεύρισται. 

ΤΡΩ' ΓΔΗ͂, δανενπα. ὕζώγαπιο. τοείοπθ ζαοέμπι, ἃ τρώγων 
γοσο, ᾿αγτοάο. ΑἸ ξαοΐτιπε ἃ τραω, Ῥέγξοτο. - Ηΐδπο 7ρωγλο» 
δύταν “ Ῥατ. ΧΙ, ὅ. ἴϊὰ ἀϊοιξ, ἦν τρώγλας δΌρουῶς,, Σ. 6. 
ἴοτταο ἔοταιαΐμα δε δρεοῦθ. 1) Ἴοαπέατσ, 06 Τρωγοδύται. 
γιάο 7Τμνπεδὲ ᾿ἁάνον, ΧΧΙ͂Ρ, 42. ΠΠῊ δ ἡμᾶς, Π βώμι, 
11. ἴον. ΧΧΧ, 6. 2 Άερ. ΧΙ, 9. ἤἼΠν ἰάδαι, ἴος, ΧΙ, 8. 
- οὐ πο ΡΙον. Το. 1, τ9. εἰς τὰς ̓νέγλαΣ τῆς ἧς» ἔπ οανοχο 
γπὰσ' ἴοῖταα. -᾿ ρΡ2), βεδωτα, οανΐέαδ. ἴσα. 19. - δρϑ, 
Ῥενζοοοίο, δσεγα. 1ε6. 11, 41. Δἴεοχολ. εροίγλας, τρύπας. - 

ΤΡΦΣΙΣ, ντρπει. ἐν ΠΏ, οἤογδ. ὅγπιπι. Οδπῖ, Υ ΠΙ, 1. 
“ ἐν τρωσεσί. Ὄεδυκ ἃ δι, ᾳυοὰ »νεέπσγαγα ποῖδτ, - πὶνῃ 
ΙΒ. ὅδγπιπι. Ῥο. ΤΟΥΧΧΥῚ, ι1. 

ΤΥὙΓΧΑΝΩ, «ὐέρέδσον » Ωποΐδοοῦ, αδϑδημοῦ,, δογέδον, 
ἑποΐαο, γμέπθγογ) Ἔαίδέο, δϑέπε, “25, αΐ, σεη. ΧΧΧ, ιο. 
τειυγηκα, Ὦ. 6.) ἐπέογργοῖθ Ολνγεοσέοπιο ϑάγπι, δ6., ἴῃ Οσποσὲπ, 
ἐπέτυχον τοῦ σχοποῦ, δοορεπι αἀϑεδομέμε δωπι, Τιοροττιαι ἀϊνὶ- 
δῖπι ββουπάτπι γέ ἽΣ Μ3, νοπὲξ σαά, Ὦ. 6. Ἀγοδρέγα ξονξιωθῶ. 
γι46 ϑείάεπιπι ἃ ζεἐδ δγγ. δγπέ, Ἰ. ΟΒΡ. 1. Ρ. 79. - ΜΥΌ, 
ἑπινεπῖο, Ὅδαι, ΧΙΧ, 5. ἐκπεσὸν τὸ σιδήριον ἀπὸ τοῦ ξύλου, 
(ἐαν) τὐχη τοῦ πλησίον καὶ ἀποθάνῃ, ἀχοϊάθηδ ἔοισααι ἃ Ἅξκο, 
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(ε1) ἑπολάαέ ἰὰ Ῥτοκπί πιαπι Ὑ6] νωΐπργοῖ ρεακηαστα,, τξ ταοτίδ- 
ἴας. δῖο “εἰέαπμα Κ΄. ΗΠ. ΧΊΠ, 1. ἀφῆκε δὲ κὸ βέλος καὶ ἔτυχε... 
τοῦ πρώτου. ϑῖο οἰΐαμη ναγΏ δου χη ἐγεϊήεπ ἀδοτρᾶτον. -- Ὁ»35. 
ΝΙΡΒ. πιαγίμο ἱμησον. Ῥτον. ΧΧΧ, 25: γυκὴγ ἐὰν τύχῃ ἀγδρὸς 
ἀγαθοῦ, τιυ]ῖοσ, δὶ δογίϊέα γμεγιὲ νίταπι Βου απ, - ἡ, ἄγ 
λεῖο. Τοῦ. ΥἹΙ, 2. τετευχως σκεῶρ, ἀϑδρομέμᾳ χα δτᾶτα, 80, 

τοεδρομάκξαξ, ἀδεοηωὶ δέμαθηϑ αμὲ φμερίθ᾽δ6 ὠποῦγαγη. ἸΝᾶτα νϑεθἃ 
δοιένα δαιὰ τὰῦτοὸ ἀθ οοπαέμ ἂο νοἐμπέαίθ δπριὶοαηα ϑὐηξι 
γιᾶα αυοηῦθ ἱπέτα δὰ ἃ ΝΜίδοο. Υ, 9... σά, “δα. Ἠδθδὲ τες 
ευχηκπώς, ϑ6ἃ δἴλαπι ἀρμᾷ Οὐγπδξωπι ναί. θέον. ο. 15. Ρ. 165, 
Οαΐ. Ἰοριῖαν τὸν τετευχότα,. εἴ δἀραὰ διργρδαπιμαπι Ῥγιβαρο- 
τοῦτ ἐμ ἔἶχο. ἐϊόγε ἀα νέα Ῥ. 605. (ὐἀζ. τέτευχε, π46 βιδρίς. 
οἷο οτἶξον, ΧΧ Βαᾶπο ργδαϊουσὶ ξοσπια τονοῦᾶ886 6 πρυ8 
Τονέεγεσίιτη. Ὑιᾶ6 ἰδαθει ϑδὺμγείκπι ἂθ αἰαὶ. Α]αοφα, Ὁ. Χοδ. 
ϑᾶρ. ΧΥ, 19. τυγχανεν. αἀορϊαϊέ. ι Νίαοα. ΧΙ, άλ. ἐὰν εὐχαιν 
οἷας τύχω. 8ὶ σορροτίπημπι θρῃ8 παποίδοαγ. λάο οἵ 2 Μίδοο. 

ΤΥ, 6. ΧΙ, γ. ΧΥ͂, γ. 4. Μίδος. 1Π, 9. εἰ ταῖς ἀληθείαις 
ταῦτα οὕτως ἔχοντα τυγχάνδι, πώπα Ταροῦα ἤαδο ἱέα 8946 λαδεε 

,χαπῖ, ἃ Νίαοο. ΤΥ, 82, ἕτερα. ἐεύγχανε. πεπρακοῖςς εἴς τὲ Τύρον 
καὶ τὸς κύκλῳ πόλεις, δ)ῖα νοπάϊαϊε, Ἴγτα οἕ οἰξουτλαοδηεῖσ. 
ΡῬυδ οἰνλιαῖίθη8β, 2 Μίαοο. Υ, ὃ. πέρας οὖν κακῆς ἀναστροφῆς 
ἔτυχεν γ ἤπεπι ἰρίτυς νἱῖᾶ6 ρ658:π186 δοῖδο παοέμα 66ὲ. 4 ἸγΪλοδ. 
Υ͂, 9. τευξόμενος. σκέπης. τοξυρίαπι λαδέξνεδ, 56 ϑρόγαηδ 86 
ἐμέτεπε ρεγμρίωι παδέέωγαπι. Μιὰς βάρτα 8. ν. νῷ. 2 Νίδοο. 
ΥΙ, 2. χκαθως ἐτύγχανον οἱ τὸν τύπον οἰκοῦνεες, τ ἀγαπέ Ὠϊ,. 
42 Ἰοσιαι μα δειαῦδης. 5 Νίδοο. ΠῚ, 4. οὐ τῷ τυχόντο πε- 
ρῆψαν ψόγῳ, Ὦ. 6. ποι ταϑαοογίξεν' 608 υἱταροταραηῖ.. Τυχὸν 
οῃμίαι Οτδαοὶβ αἰοϊζυν νμόραγθ, πιραϊοονθ) ξαοὶΐθ, οὗδιρίδσι δὲ 
ἐγξέξπ. Ὑιάθ' Αοῖ, ΧΙΧ, το. οἰ ΧΧΥΙΙΙ, 2. ψὲάο ἤίρεγιπι ἀθ 
Παἀϊοξξωπτιῖθ ΟὙ. ἰ, Ρ. 865. Μδογοῖ. τυχὸν, ὡς φθάσει, ὡς λαχοι, 
ἢ πολλάκις. ' ᾽ ἜΕῪΝ 

ΤΊΛΟΙΩ,, οαΐϊοδιιπι γεαάο, οαἶίζωπν οδάϊμοο, ἃ τύλος, 
οαἰέμο. Ἡϊηο: ΝΣ ᾿ ΥΝ 

ΤΥὙΔΟΌΟΜΙ͂ΑΙ, οοοαζἾἝδο. ὈΜΏ, ὑπέωπισδοο. Τγουῖ, ὙΠ, 
ά, οἱ πόδες σου οὐκ ἐτυλώϑησαν, ρ6865 ταὶ ποπ οσοαξῥμογμηέ,. 
δοηϑια δοάβω., ἔἴἤεοσγοῦῆ. οὐκ ἐσυλωϑη, οὐκ ἐπαχύνθη, οὐκ 
ἐτραυματίσϑη. ἴπ Ζεχ. Ογνεε 25. Βγοπι. δχκροιπίτον οἰΐϑαι. 
οὐκ ἐτραυματίσϑη. 

ΤΎΜΠΑΝ,1 Ζ2, ἐγπεραπιιπε βωζφο.. πλλ ῬΙΒ. δίρπο οἦα-. 
γαοέογέδις, οἰγοωμπιδογδο, 1 ϑαν. ΧΧΙ͂, 15. ἐτυμπάνεζεν ἐπὶ 
ταῖς ϑύραις τῆς πόλεως. ἴπ ἰδπτῖ5 αὐτὸ α. 881 Δ ταῖσι 
Ῥαϊϑαῦδε, 1, οροσιηξ ἢ Ὧδὴ ἃ ἡξῶ, ρωέξαγο ἐγπιραγμεπε, ὮΟΟ Βθη 58 
ταϊηΐπιθ ἱποοιιιβοᾶο: ανέδοιι ἔοτθο ροσίβταιπι ρυ]βα886 
Ἰρδθ, αυὰδὶ 6886ὲ γα ρᾶπθπι. 810 08 Πθσ486 νοοῖΡυ8 ρα» 
ἄδην, ἐοδραιμῖοη τὶ νυ]σὸ βοϊθηϑ. “οίδοπιίο νϊάφιον 1ἴη- 
ξεῖρχοδ σε ἀϊάϊδεθ ΒΘῦτ. ΡΔΌΩΘ δὲ δίπη:! αἷς παραφραζων δά- 

ὶ 
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ἀϊάϊΐεθα χαὶ παρεφέρετο, οὐἱ ορἧηυϊοιξ πθπιο ἔδοϊο δοοαάεϊ; 
Οδοεσυπι σοξος ἀδ Β, ν. Οσαἐαξοτὶ Αιροοίἑ, ΤΡοξὲ, Τρ. 46. 
Ρ- 908. ε6ᾳα. 
΄ΓΧΎΜΠΑΝΑ' ΣΤΡῚΑ͂, ἐγπιραηέοίγα, μεἐφαέγές ἐγπιραπὶ, 

ὨΙΒΕὮ Ρ]υτ, ρεέσαϊγίοσο ἐγπιραηῖ, Ῥ5. ΓΧΥΤ, 7. Ζοπαγαε 
15. 1555. τυμπανεστεριῶν, μελωδουσῶν. 

ΤΥ ΜΠΑ͂ΝΟΝ, ἐγπιραπμπι,, ὑναέγερπεδηρξτοιν πιξεϑίοπι, 
φμοα ριωἐδαΐμν, ἵτἴ, ἐερρέϊοϊέ ἱπϑέγιεπιδέμπι, Ὦ. 6. πιὰοΐιπα 
δία, αὐ φιμαπι ἀενώιοιὶ ρέαρές αὐὲοϊοδαπέιγ. ὈΩΛΧῸ ἄαὶ, 

᾿δγηιδαία. κι Ῥατ. ΧΧΧ, 1. - ἢ, ἐγπιραηπι. Οδῃ. ΧΧΙ, 17. 
Ἐχοά. ΧΥ͂,, 20. Ιυά, ΧΙ, 354, οἱ αἰεὶ δδορίυϑ. Οομῖ. εγέδο. 
πΐωπι δὰ “δ᾽απεπι Ἐ΄. Η. ΤΧ,, 8. ἃ Μδος, ΥἹ, 19. αὐϑαιρέτως 
ἐπὶ τὸ τύμπανον προῆγε, αἴϊχο δα ἐγπραπεπι ρτοςσεβδῖῖ, γιὰ 
εἴ ν. 8, δεγοῖῆ. τύμπανον, ᾧ αἱ βάκχαι κρούουσεν, ἢ εἶδος 
τιμωρίας. ῬοδίοτιοΥΐ δδηδὰ νὸχ δοοίριίϑαν 2 Νῖαδοο: ]. ο. 1δ1- 
4π6 ὁΧ. ϑεηξεηιϊιία Ζεγέκοηϊἑέ ΡῈ. εύμπανον ἰπτε!!ερσοιάτπι ὁδὲ 
ἀπδῖσυηθηῖϊθηι, ΒΌΡΡ]ΟΙΣ σοπνοχθ δἵ ἱπουσνθααν, Ἐ- δγδηῖ 
γηιρᾶπα, σὲ ἱπουροῦδηϊς θὲ 1ΠΙραθαπῖον ποχῖξ, υἱὐ ἀείη 
νἱτρὶθ νὸ] ἔαεεῖδη8 οδδάθιθῃ!οσ, δὲ δβθρα Ὡδάυδ δα πϑοθηι, 
Ἐπεὶ δοπτεπεῖα ρίδα σδϑῖογῖδ διείάεις ζούδο δὰ Ἠδεῦτ. ΧΙ, 
55. ρ..γθϑ. υϑὶ δὲ ῥ᾽ άσεβ δἱ]εξαῖ, αῃἱ υοοραι τύμπανον 8116. 

, βδταμι. Αἀά9. Ηορεσέεγλμοιξ ποῖλθ δὰ οέδμο. Τ, 11, γ. 897. 
δὸ Ζοχίοοπ Ν, 1. 5. ἢ. ν. 

ΤΎΠΟΣ, ἥρωνα, ἐπιαρο, δἰπιέαονιῖπι, θασπερίαγ. ἘΘῸΣ, 
ὑπαρο. Ατλοβ. , 26. τοὺς τύπους, οὐς ἐποιήσατε ὑμῖν 7 δἰπιμέα» 
ΟΓΩ., 4089 ἔδοϊδιϊα νοδῖβ. Τιὰ Ζοζγδέο ἄδοτιτι 5ἰπιυ]δοτα συ- 
σιοό ἀϊουπίυν. 146 Παρλοίἑωτη ἐκ δοάεδαι δά Αοε. ΨΠ], 45. Ρ. 
᾿320. - ὨΡ25Π, δέγμοξ γα, δἰΐδπι δικεπιρίαν, 6δξ. τορωτότυπον. 
Ἐχοά, ΧΧΥ, 4ο. ποιήσεις κατὰ τὸν τύπον δεδειγμένον σοε, ἔλοϊθδ 
ἰυχίδ ἐχοπρέαῦ οβίθηδυπι εἰ. Οσηΐ. Αςὶ. Ι], 44. 2:5. ὦ- 
γιὲ 3258. βγοπι εὐπον, χαρακτήρα, ὑπόδειγμα. Πεεγοῖΐ. τύπος, 
χαρακτὴρ, εἰκὼν. ἡ ' : 

ἈΥΎΠΟΙΩ, ὕονπιο, ἥπρο, ἥἄρμγο, ϑέρηϊεπι ἐπεργίπιο εἰ 
ἑπδομίρο, δ8ῖ:. ΧΧΧΥΠΙ͂, 55. υδὶ ἀ6 ἤρυ]ο ἀϊοϊτατ: ἐν βρα» 
χέονε αὐτοῦ τυπώσει πηλόν. Ἐπεῖρ. ἐπ δεαολίο διὸ ζονππαδὲέ ἰμ- 
ἐμπι. Αἀάδ ϑὰρ. ΧΠΙ, 15, ἘΡὶ ἀδ δοτιιδίίομθ διπιι δ οΓος 

᾿ ζῦπι ἀέοτοαι ἀϊοϊϊας, δὸ ϑίγαο. ΧΧΧΥΤΙΙ, 89. υνὲ ἀο ἤρυ]ο 
ΒΕΤΙΔΟ 6ϑῖ, “οσγοὐ. τυποῖ, πλάττει, γλύφει. ἰάφδιι : τυποῦται 

᾿᾿πλάττεται, γλύφεταν, μιμεῖται. Ῥλιοκεηὶ ΟἾοδ5. ευπαΐφωσιν, 
ἐγαςρέανεγίηξ.. 1, τυπώσαε, ἐπίονπιαγε. 

ΤΎΜΠΊΤΩ, νογύαγο, μεγομίΐο,, οοοΐαο, ρμοπθέσγο., νέζο. 
δὺ δε, οογρογέ, ἑσγρο. Ῥτον. Χ, ι΄. ῥάβδῳ τὐπεεο ἄνδρα 
ἀκάρδιον. 1ἀθότο νοτίδγαηῖ. - ΠΛ, ζόπιορδη. Ῥτον. ΧΧΥ, ή. 
εὐπτὸ ἀδύκιμον ἀργύριον. Ογαδὲμε ροϑυῖς χρύπεε. 864 ὁχ. 1]α6- 
ϑεγὲ δαμθητία υἱγζυαπι]!θ σοτευρίυμι ὁδὲ, 80 ἔοτίδδβς 1εβ6π- 
ἄυπι ῥύυπεε, ϑογαϊίδωδ ρεγρα, ν6ὶ ἔμριπτε ἀδόκιμον ἀργυρίου, 
ῥγοῖϊδοθ, φερε ἐπ᾿ αγρόηέο γαργοῦτπε 68, «- ρῦπη ΠΣ ρὮ.. ἐδνιρο. 

- 



κὶ ω 

ΤΥΡΑΝΝΕΩ. τ ΤΎΡ͵ ΤΝΝΩ͂Σ ᾿ 866. 
, 

εο. ΧΙ,Ϊ, 7. τ᾿ πὴ Ἡ]ΡΈ. δ᾽ ΠΡῚΝ »δγομέϊο. Εποά. ἯΙ, 11. 15. 
, ϑδα, ἴ, 1. τύπτων, ῬΡοβίᾳυδηι, μεγοιδοαγαξ, 10. ΠΠ, 25. 42΄ 
ὅδ. Υ, 24. νέποῦῦδ, ργοϊέραγε, ὧὡἴ νετῆδοι Ξοὐξαψοη., δγπηπας 

ΜΊΟΒ. ν, 1, Πυλ5η Η!ΡΒ. δασαῖος ι Ἀερ. ΧΡΝΤΙΙ, 4. ἐν τῷ 
τὐπτεὶν τὴν ᾿πζαβὴλ τοὺς προφήτας, οὕπὶ σοφοί εγδέ Ἰεβάθεῖ 
ῬτοΡΒϑέδβ. - ἫΝ, αδδοοπαῖο, Ῥτον. ΧΧΥΟΤ, 42, οὗτοι δὲ τύ. 
πτουσιν. εἰς ταμεεῖα σπλάγχνων, Ὦϊ᾿ νοῖῸ ΑΟΓΟΙ ΝΕ 8416 εἃ 
Ῥόποῖγα} δ νίδοοττιπι. ΑἸ ἰδὲ Βαρϑηῖ κοϊλίας Ῥῖο σπ ἄγχνων. 
ἴπᾷς ετρο 1... Ογνιμὶ 45. Βεοπι τὐπτηυσιν ἐἐς ταμεῖα κοιλίας» 
ἐνδυνουσειν. Ἰυάϊοα Παρἠοέίϊο ἰάδθο Βᾶο νοςβ δὶ υἱ5ὶ ϑυπῖ, 
φυῖα Οτδοοὶ ἰία Ἰοαυσρδπίυς (6 γο, φμαὸ ἀπίπιμτι αὐδοιέων 
ψελογπθρ 67 σοπιπιονεέ, ἐλπιατο λῃ τοὶ δαῇοσί Ἰοσυπι Μίενοήοτὲ 
11}. 1. ρ. 312. ἐνταῦϑα ἀκούσαντα Καμβύσεα τὸ Σμέρδιος οὔνος 
μα 'ἔτυψε ἡ ἀληϑηΐη τῶν τὸ λόγων καὶ τοῦ ἐνυπνέου,. 1δὶ (ἰΔπι- 
ὀγβεπι, 4πππὶ δπιθθ δυάἶβδδὲ ποπίθη, ρεγουββὶξ νϑτῖτας 
βετιπ ΟΣ 18 80 8051}. Ῥοϑδεοῖ ἴδ 6. ἔδοι!ε δἰἰφαϊς σοηϊσαζα, 
ῬΙῸ τύπτουσιν Ιεροπνάυπι 6886 πέπτουσιν ̓  ̓ 4πεπι ἀταοσάδυτη ὁ σοῃ - 
ἜΔΙΙΟ 2, ὅδε, ΧΧΙἔΙ, τά. Ἰοσο ἔπιπτεν βου ρθη άτιπι δ8ῖ ἐξτυπτέν. 
- ϑὴν, πιαέππα 65έ, τ 58πι. 1, ὃ. ἑνατί τύπτει σὲ αὶ καρῥία σον 
4μαγ8 εν δογαὲ ἐ6 σον ἔμιπι 2 Ὦ, 6. ππαΐφ 86 ἠΠαδεὲ (ᾶυῖ. υὐ Κων 
ϑαΐπδ Ἐχαι δια] ἶ : αὔλέφίειν) οι ΟΥ̓́ ἐωϊπε 9 - μῆς ΣΙ ἈΠ ρϑεῖ. 
Αρἢ. δωώπι οἱνυβοαπδ. Τδῃς Υ, 10:. Ὡδὲ τύπεειν ζοῖ Ἰθοῖϊο βᾶ πᾶ 

. 6561) ποίδοις Ζονδμ 8 μιμπῖσδν. 4018 τῷ ἀναιρεῖν. ἀρροπίτατ, - 
ἢ. Επχοάᾶ. 111, 2. τύπτω πανεα. τὰ ὅρια σον βατράχοις, νεχὸ 
ΟἸΔΠ685 ΤΟΙΠΪΏΟΒ ἴμῃο08 χϑηΐδ. - ἴω). δη. ΧΊ, 20. 86ς, Ολίει 

Ολ2 ῬχΌρτὶθ δοὶ ζογίγθ, ζογέεπάο ρΡείδενε, ἰπᾶθ᾽ μγβεγὲ, ἐπιρεῖς 
ἰδ. - Ὁ}, αρδεῖο. Ργον. ΧΥ, 20. ἘΣ ἴδπιθη Αἱ δὶ τοοῖϊὰ 8 

τετρεμμέναι ΡΙῸ τετυμμέναν Βαδθηΐ. ι Μεο. ΙΧ, 66. " Νίδοας 
ΤΠ, 30. τύπτῶν ἀπολλύξε, ὉΒῚ ἄἀθ Ὧεο βεγαῖο εδῖ, δάδοᾳιυθ 
τύπτεὲν γα] μοφῃΐα γν 6] γκιογδὶς αὔῆοενα Ὠἠοῖϊδῖ. 

ΤΎΡΑΝΝΕ 'Ὡ, αοπιύγμεον, ἐμ πφμο. ορργίπιο. Ὁ, ἰάδπις 
Ῥχον. ΧΧΥΠΙΙ, ι5. νΙἄοιοὶ 58. Χ, 14, (δὲ ζω. μετ «[ε- 
ῬτΤέπιεγθ τα ἀΐᾷϊι.) ΧΡ, 4. - 

ἸἼΡΑΝΛΙ' 4, ἀοπιϊπαξὶο ἢ ἐπυρογίμπι, ΩΩΣ 1 Μοῦ, 
1,5. ΟἸδπι ἱγτᾷπηὶ ΔρΡροΠαρδυτατ, αυϊουπᾶμα ΤΟΓΌΜΙ ΕσΠδν 
Ῥαδβέυτ » δάροφιι ετἴδην γεβο5, ἐξα ἐἐιπιῖ. 6. 

ΤΎΡΖΝΜΚΟΣ Σ, γέβέμδν. αὐ γεβεπι: ρερείησηα (ε ὁρυᾶ 
Ἐπνεέρἑάοπι τυραννικαὶ στέχαν, αοπιέα, ραϊαΐξξιεπε ρμγἱποὲρῖθ), 
εἰΐαιη οπιπό, φμοα ἃ ἐγγατιπο Ῥγοβοϊοοίεμν, αὐξοφιρει ς6ὲ αἰισαπι, 
αερόγίεπι, ἐγμάοίς, ἢ Μδοο. ΠῚ, ὃ.. τυραννικὴ γὰρ ἦν ἡ διαϑες, 
σις, ἀἄμγιπν δαΐαι οταὶϊ ἀδ “Ἰαάδεῖμ εὐϊοϊαπι ρΡῳδ]ϊοαταχ.. ά 

δοο. , 27. ᾿ - 
ΤΥΡΩ͂ΝΝΕΣ Ζ, ἰᾶδαν »ἅἴ. ΠΟΤ᾽ πιργίποὲρέε. λον ΡΊαν. Ἐς, 

Ι, τῷ. αἱ τυραννίδες αἱ λοιπαὶ τῶν ἀρχόντων. μα ο γος γοϊϊη μαδ 
Ῥγἐποέρειπε Νοι ἀπθίιπι ἄεθαὶ νἱάθεὶ, αυΐπ ρτϑθοῦπι νοοᾶ- 
Βα]ιι τύραννορ οτἴιπι δὲῖ ἐχ μεῦτ, ον, πᾶπι ἰδ ὦ οἵ ἢ 
ῬΘΙΙΙΠΪΔΏΓΩΥ 1ΏΪΕΣ 86, εἴΐδης ἀῃ ἰρ815 ΠΡ Ὸ18 ὈΠΕΒΙΕ ΒΩ: 

7 οἱ, Κα. 



’ 
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8: 5, ΤΥΜΠΑΝΔΣΊΡΙΑ. -- ΤἸΠΊΩ 

ἀιάΐε56 χαὶ παρεφέρετο,, οὐλ ορίπϊοιξ πδῆνο [40110 δοοδάεϊ; 
Οδοίεσυπι οορῖος ἀδ Β. ν. σ᾽ αἱαξαεὶ Αἰιροοίΐ, ΤΡοσέ. οαρ. 46. 
Ῥ-. η08. δου. 

΄ ΑΎΜΠΑΝΑ᾽ ΣΤΡΙΑ͂, ἐγπιραηπίοίγία, μεφαέγές ἐγπιραπὶ, 
ὨΙΒΕ Ὦ Ρ]υτ, ρωξδαΐγίοσο ἐγπιρανι Ῥ5. ΤΟΧΥΤΙῚ, 27. Ζοπαγαε 
Μκαα. 1555. τυμπανεσεριῶν, μελωδουσών.. ] 

ΤΥΜΠΑ͂ΝΟΝ, ἐγπιράπιπει,, ὑπδέγιρπιειέιην πιμϑίοιμπ, 
φμοαῖ ρωἐοαξμν, ιτἴ, εἐρρέοϊέ ἱπϑέγιεπισηίμπν, ἘὮὨ. 6. πιᾶολίπα 
Νία,. αὐ φμαπι ἀσνώϊοίς ρέωρέα αὐὲέοϊοθαπέιν. ἘΞΛ ΧῸ ἄταὶ. 

. δγπιδαία. κι Ῥατ. ΧΧΧ, 1. - Ὁ, ἐγπιράπωπι. Οδῃ. ΧΧΙ, 17. 
, Ἐχοά, ΧΨ, 20. Ιυ4, ΧΙ, 34, οἵ 41101 δδορίιιϑ' Οομπῆ, μεονγέξο. 
πέωπο δὰ Αεἰίαππι ἘΠ, Η. ΤΧ,, 8. 2 Μᾶδος, ΥΙ, 19. αὐϑαιρέτως 
ἐπὶ τὸ τύμπανον προῆγε, αἷίτο δα ἐγπιραπῶπι ρτοσεβϑδῖϊ, Υιάθ 
εἴ ν. 8. ᾿εεγοῆ. τύμπανον, ᾧ αἱ βάκχαι κρούουσεν,ν ἢ εἶδος 
τιμωρίας. ῬοδῖοτίοΥῖ δαπδὰ σοὸχ δοοϊρίψας 2 Νῖασο: }. ο. 181- 
4π6 ὁχ. δδηΐδηῖῖα Τογέξοπϊξ ρὲτ τύμπανον ἰπτε!ερεμάμπι δεῖ 
δηβίσυτηδπίσηι ΒΌΡΡΙΟΙΣ οοηνοχυπι δὲ ᾿ποισνυῶν, ἘΠ. οΥδηξ 
ἐγίραπα, ομΐ ἱπουθεραηϊ δὲ 1Πραθδηῖοσ ποχῖϊ, υἱ ἀεὶπ 
ΤΎΡΟΥ ἔαδεῖδηυβ οδοἀοιθηῖον, δὲ δθρα Ὡβδᾷῦυδ δὰ πϑοεδηὶ, 
Εδάξαι δεπιεμεῖα ρσδα σδοίοεῖς δτείάει Ζζοζῆο δὰ ἨἩδῦτ. ΧΙ, 
58. ρ..γθϑ. υϑὶ δὲ ράγεβ δι]εραῖ, φῃΐ νοορπὶ τύμπανον 8118. 

. βδευσς, Αἀά6. Πογποίογλμοὶιξ ποῖλδ δὰ ΖΡοέδμο. Τ, 11. ν. 807. 
δὸ Ζοχίοοπ Ν, Τ. 5, Ὦ, ν. 

ΤΎΠΟΣ, ἥρωνα, ἱπιαρο, δἰπιμέαογεπι, ὀαοηερίατ. ΕΣ, 
ὑπαρο. Αταοβ. Υ, 26. τοὺς τύπρυς, οὖς ἐποιήσατε ὑμῖν, δἰπιμέα» 
ΥΩ, ατ86 ἔδοϊδιί8 νοδίΘ. Τὰ Ζογδέο ἄξοτιται δ᾽ μιυ]δοτα σὺ- 
ποῦ ἀϊρυπίυν. Ὑ146 Παρλείέμηι ἐκ δοάεαι δὰ Αοι. ἼΠΠΙ, 45. Ρ. 
320. - 95, δέγμοίεγα, δἰΐδπι δτεπιρίαν, 6ξ. τοροτότυπον. 
Ἐχοά. ΧΧΥ͂, ἄο. ποιήσεις κατὰ τὸν τύπον δεδειγμένον σοι, ἔδοϊθα 
Συχία δεοπιρέων οδίθηδυμ εἰδ1. Οσουξ, Αοι. ἼΙ], 44. 2ε-. ὦ- 
γιὲ 3415, Βγοπι, κτύπον, χαρακτήρα, ὑπόδειγμα. Τἴεδγοῖ. τυπος, 
χαρακτὴρ, εἰκὼν. ἡ ΝΣ : ᾿ 

,, ἈΧΎΠΟΩ, ὕξοτπιο, προ, ἥἄρωνο, δέρημιπι ἐπεργίπιο εἰ 
ἑπδομέρο,. δϑῖ.-. ΧΧΧΥΠΙΙ, 55. υδὶ ἀὁ ἤρυ]ο ἀϊοιϊίατ: ἐν βρα» 
χέονε αὐτοῦ τυπώσει πηλόν. Κγμεῖρ. ἐπ δεαολίο διὸ ξονμππαδὲέ ἰω- 

᾿ζπς. Αἀᾶδ θδρ. ΧΠΙ, 15. ͵ΡΠῚ ἀς εἰξοτπιαί:ομθ διπηυ]δοζος 
᾿Σῦπι ἀέξοτοαι ἀϊοϊῖας, δὸ ϑέγαο. ΧΧΧΥΠΠ, ὅ09. υνὲ ἀδ ἤρυ]ο 
ΒΕΓΙΩΟ ἔδβῖ, “Ἰεσγοἦ. τυποῖ, πλάττει, '"γλύφεε. ἰάσεπι: τυποῦται, 

"πλάττεται, γλύφεται, μιμεῖται. ΤῬλιέοχοηὶ Οοδδ. τυπωφωσιν, 
ἐγαςέανεγίηξ.. Τά, τυπώσαι, ἐπῥογπιεαγα. 

ΤΎ ΠΤΩ, νογδεγο, μεγομίίο, δορέαο, ρμομδέγο., ᾿ψέσο. 
ἡδὺ ἀαξ, σογρογὲ, ἔσγρο, Ῥτον. Χ, ι4. ῥάβδῳ τύπεεο ἄνδρα 
ἀκάρδιον. ΤΑθοτα νετίδεαπε. - 5ΔΠ, τοπιορεη. Ῥτον. ΧΧΥ, ά. 

᾿τύπεδ ἀδύκιμον ἀργύριον. Ογαδέμε ροϑυΐς κρύπεε, 864 ὁ6χ. 7α6- 
ϑεγὶ δβϑηϊοητία πἰγαπιηι:6 σοτευρέυπι δῖ, δὸ ἔοτίδδες 16β68- 
ἄυπι ῥύπτε, δογϊδωθ ρεγρα, ναὶ ἔκριπες ἀδόκιμον ἀργυρίου, 
ῥχοίδοφ, -φωρά ἐπ᾿ αγρόπέο γαργοῦμπε 68, «- σι ἩδρὮ... ἐδνιρο. 



΄ , 

ΤΙΡΩΝΝΕΩ..- ΤΥΡΗΝΝΣ, 553. 

ες. ΧΥ,, 7. -- πὴ ΗΙΡΒ, δ΄ 253; ρεγοιμίίο. Ἑποΐ. ὙΠ, 11. χ5. 
4“ϑδϊω. ἔ, 1. τύπτων, Ῥοδίᾳυδηι ρμεγοιμδεοαίαξ, Ὁ. 1], 25. 2 
θαι. Ψ΄, 24. νίποοῦῦδ, ργοϊί|,ὲσαγε, τ νετηβο. ςοὐέα 6. δ πιπδα 
ΜΙΟΒ. , 1. -- Ὡ5η»η Ηρ. οαδαο. ἃ Ἀερ. ΧΨΝ]Π, 4. ἐν τῷ 
εύπεειν τὴν ᾿πζαβὴλ τοὺς προφήτας, οὐπὶ οφοζαΐεγοέ ΤἸοϑαθεοῖ 

γτορϑίδβ. - ὙΠ, οδοεπάο. Ῥτον. ΧΧΥΤ, 22. οὗτοι δὲ τῦτ 
πιουσιν- εἰς ταμιεῖα σπλάγχνων, Ὦΐ νεῖο ρογομέξιιε ἀβητ6 δά 

ποῖγδ]ϊα υΐβϑοθῦθηι. ΑἸ 101 παδδηῖϊ κοϊλίας Ρτο σπλαγχνων.. 
Ϊπὰθ ευρο 7,ες. Ογνιὰὶ 315. βγοπι τὐπτουσιν εἰς ταμεῖα κοιλέαρᾳ 
ἐνδύνουσιν. Ἰυάϊοο Παρλείϊο ἰάθο δ νοςβ 1δὲ υδὶ βυηῖ, 
φυΐα Οτδϑοὶ ἰϊα Ἰοᾳυθεθδπίωσ οἷ γθ, φμαὲ απώπεμη αἰδομέμν 
φελοηπερέσν' σοπιπιονεέ, δατηηθδ 1 τϑαὶ ἀΠοτῖ Ἰοσιηι Πεγούοξὲ 
Ἰ. 10 Ρ.. 212. ἐνταῦϑα ἀκούσαντα Καμβύσεα τὸ Σμέρδιος οὔνο- 
μα ἔτυψε ἡ αληϑηΐη τῶν τὸ λόγων καὶ τοῦ ἐνυπνίου, 10] (ἰἀπι- 
γϑόπιν 4υππὶ ϑιηοδηῖῖθ δυάϊθ8εῖ ΠοΟπιθη, ρεγουρβδίε νοτίϊας 
ΒΕΙΙΔΟΙ 8 80 ΒΟΠΊΠΙΪ. ῬΟΒϑϑαδὶ ἴϑηηθῃ ἔδοι!ε δἰϊαιυΐθ σοηίξοθτοα, 
Ῥτο τὐπτουσιν Ἰεροννάυπι 8586 πέπτουσιν ᾿ 4υθπηγᾶἀτηοδαπ) Θ 0.» 

ὮΔΙΙΟ 1 884ιι. ΧΧί, 14. Ἰ]οσο ἔπιπτεν βου Βθ ἀτιπὶ δῖ ξευπεῖν. 
- γὴν, πιαέππι σβξ. τ 88πὶ. 1, ὃ. ἔνατέ τύπιτει σὲ κχ καρδία σον “ 
φμαγϑ νεγδαγαὶ ἐ6 ΘΟΥ ἔμεεπιῦ Ὦ, 6. πιαὶφ 86 ἠαδεὲ (ᾶυϊ. αὐ Κ͵μῖς 
ξαΐμδ Ἐζα δι} : αξηρίξι") οὐ ἐπε αὶ ΜΠ ΔΛ ΟΠ 414, ρδτῖ, 
Αρἢ. δέπι νἱνύβοαπδ. Τ 4ᾳ..Ψ, χο. ὯΔῚ τύπεξιν (51 Ἰεοτῖο βᾶπᾶ 

. 4581) Ὡοίδθις ἠενέμθ ριεπῖγθ, αἀπΐα τῷ ἀναιρεῖν ἀρροπίτυτ. «ἰ 
η.3. Επχοᾶ. ΥἼΙΠΙ, 2. τύπτω πάντα τὰ ὅρια σον βατράχοις, νεχὸ 
ΟἸΏ 68 ἴουηηῖηοβ ἴ08 ΣΔΗΐΪ8. .« ἴυ55). Ὠδη. ΧΙ, 20. 8ες, Ολίρ. 
τ͵λὴ ῬχΌΡΙΙΘ ἐδὲ {εγίγα, ζεγέεπαο ρείέεγε, ἴθι ἀθ πγρόγὲ, ὑπιρεῖς 
ἶεγε. - Ὁ, ἀρραγο. Ῥτον. ΧΥ͂, 20. δὲ ταπιέμ 8111} σεοϊία 8 
τετρεμμέναν Ρτὸ τετυμμέναφ Βαδεηῖ, τ Μίδοο. ΙΧ, 66. . Μαοος 
ΠΤ, 39. τύπτων ἀπολλύξιγ ὉΒ1 46 Ὧεο βεγηῖο εξ, δάδοφυθ 
τύπεειν γ6] ροοπὲδ γὙ6] πογδί4 αὐἔοσγα ποιῖαῖ, 

ΤΎΡΑΝΝΕ 32, αοπιίγεον, ἐπιρόγο,, ορργίπιο. Ὀωῶς, Ἰάδυι. 
Ῥχον. ΧΧΥΙΙΙ, ι5. Νιά6 οἱ 820. Χ, 14. (δὲ Κῇμάῥ. μδὲ ἐδ 
Ῥγέπισγθ ταὐάϊάϊῖ,.) ΧΥΙ, 4, . ᾿" πον Ἐν 

ἸὙΡΑ͂ΝΝΙ'Α, ἀοπιίπαξέο, ἱπιρογίεπι, γθρπῖεπι, 1 Νίδοο, 
Ι, 5. ΟἸπη ἔγτϑπταὶ ἀρρο]]αθαπειγ, αυϊσαπᾷθθ τάσαμι Ροτίθ- 
βαπίυτ, δάροφιιβ δΐδηι γέεσϑα ἐφε ἐξεπεῖ. 53 

ΤΥΡΙΝΜΚΟΙΣ, γνερίμδ, αὐ γέβεπι ρεγέέηθη8 (αἴ ρα 
Ἐπντὲρέάεπι τυραννικαὶ στέγας, αἴοπιμδ, μαέαέέιεπι ρμγὲποὲρίθ)ς 
εἰΐδιη οπιπό, φμοαά ἃ ἐγγανιπο ῥγοβοίφοίέμν, αὐἰέοηο φ8ὲ αἰωγώπι, 
αερόγιπε, ογμαϊείφ,  Νῖαοσο. 1Π1, ὃ... τυραννικὴ γὰρ ἦν ἡ διαϑε-, 
σις, αἰμγεην, Θλην οχαὶ ὅδ [πάδοίβ δἀϊοῖαπι ρυθ]Ιοαῖα. 4 

δοο. Ὗ, 2. ᾿ ἊΝ β ΝΝ ᾽Ὲ 
ΤΥΡΖΝΝΙΣΣ, ἰάσπι, 1ξ. σοι ργίποὶρὲθ, ὨΛῪΝ ρ]ατ. Ἐ οτΒ, 

Ι, τᾶ. αἱ τυραννίδες αἱ λοιπαὶ τῶν ἀρχόντων. μκογὲς γϑίϊψασ 
}γἑποίρωεπι. Νοκ ἀαπθίυμι ἄεραὶ νἱάθγι, αυϊὰ ρτϑϑοῦηι νορᾶ- 
ΒΌ]υ αν τύραννος οτἴαππι 5[ῖ εχ μεθτ, Ἴ, πᾶπι ᾿ἰΐοτᾶθ τῷ δὲ ἢ 
Ῥοιπιπῖδητυῦ πο 56, εἴίδηῃ 1 ἰρ515 ΠΠΠΡῚ18 ῬΠἐδιδιος 

7 οἐ, Κ΄. 
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Θαρ. ΧΙΨ,, 21. τυραννίδι δουλεύσαντες, ἐπιρεγίο δοτνϊδιῖεδ,, 
. ΨΙ46 οἱ δ1:. ΧΙΥ͂ΠΙ, 21. 106 ἐπιπιαηζξαίθ οἵ ογμκαοίἑέαίθ Ἰορὶ- 

τον 4 ΝίΔοο. ΧΙῖ, 4. ' τς 
ΤΎΡΑΝΝΟΣ, αἀδοπιέπαίον", ργίποορβ, ργαοζεόέμε. Οοπῇ, 

“Ἰοϊον, 110. 1Χ, Ἔέγπε. ο. 9. ἘΠ απς Ῥ]ατ. δαέγαραο. Ἐκ. 
ΙΧ, 5. - ΜΟη51λ Πα] 4. ρ]υτ, φωαδείογος. Ὅδα. {Π1,.2. 5. - 
ΝΟ 21 ὁ841]4. ρ]υτ. ρμδεγπαίονεα, Ὦδπ. ἘΥ͂, 35. -- Ὡ.12γ) ὈΓὲπ» 
ε6ρ8. Ῥτον. ΠῚ, ν6. -- 5.21. ΡΙν, ΗδΡ. 1, 10. -- 9 
Ῥὶυτ. ῥγοοϑγεϑ. “4, 8680. δα. δεουπάδπι Παπ. 1, ὅ. -- νἱῦ, 
ποὐὲϊα, αὐνε8. (φω. ἘμΘοΒ. ΧΧΙΙ͂Ι, 25. γιά δὲ 84ρ. ΥἹ, 9. 
4ι. ΧΙΨΡ, ΄τ6. δὲς. ΧΙ, 5. ὦ Μδος. ΙΥ͂, “5. άο. (ὩΡὶ ἀπθίππι 
οδῖ, δῃ νόχ τύραννος 811 ὕΤῸ Ποχηΐῃδ ρῥγοΟρτῖο Δ} ΚΘΓῸ δρρεὶ- 
Ἰδῖένο οαρίοπάμπ.) Υ,, 8. 0011. ἃ Οοτ. ΧΙῪ᾽, 532. ἼΡῚ Ισοο τύ- 
νος Ἰορίευτν βασιλεὺς, οἡὲ Ζμα, Κένο6. τὰ ΑἸμριδεΐπ. ἀε Οἷν. 

Φω: 1}. 11. ὁ. 41. Ρ. 2531. : 
΄ ΖΤΊΡΟ΄Ω. οοαρεῖο, αἴο7180, ὅδτι Θορὸ ἐπ οαϑειωπ, οδάμτγο, 

ἀρὶίο, ἐμγδο, σοπιγιΐδοδο, Ἐωπιὲ, γμῶδο. ΤΏτοπ, ΤΥ; 7. ἐτυ- 
ὠϑησαν. ἘῸύπὶξ αυἱάσδπι Βα66ο Ἰοοῖῖο ἴδπὶ Ογρσεινἶδ αόνο (νι 

κα 8... Ζ. ο6.}), 808 51π6 ἀυδίο 1δὲ Ιορϑπάτιπι δὲ ἐπυῤβῥω- 

θησαν. -- Ἐ252235 Ρίατ. ναέάε διδδοδὲ, δπιέπισημῆεα. Ῥ8. ΧΥΤΙ, 
16. ὄρος τετυρωμένονν τλοῺ8 ἐς ἐαοία φμαοὲ οοασμέαξμδ, 1, 6. 
Ρἐπριιέδ, οἱ διαιῖαι οἰΐαπι ἐχρομπδέειγ, ἤΐεγοσ. ἰαέ. πεοτθ ἐποᾶ- 
Φεαίις. Ποτϊνατυπξ ἃ 335, σαδϑϑι9. ἩΗϊπο Ογοέξιια γψετῖῖι: 
τηοηῖδδ Ρ]6η08 ο8860. ἢ. 6. Ρᾶδοι18 ρίπρυϊθηβ ΔΡΌ ἢ ἀδηΐεϑ, ἱπ 
αἱρὺ5 ραβοιϊ σταρθθ, δο δἄδοᾳιδ δὲ σ88608 ρυϑθῦθηῖεβ. 
Μο. τιδηβί δε: γηοηέοδ σοαρμίαίοδ, ἔοτῖξδ886 ἔοταιϑηι 

- δαβοὶ τοξοτοπῖεβ, Ὑιάθ δοολαγνε Πέεγος. Ῥ, 1. 1ὲΡ. ΠΠ.᾿ο. 55. 
φ. ὅ16. Ἰη46 ἔοτῖε ἀρυὰ “Πεεγολίμπι: τετυρωμένον (ϊα εὐΐπι 

δρευάστι νἱἀοῖασ ρῥτο τεευρευμένον), συγκείμενον ἀπὸ τοῦ πη) 
ψΨυμένου γάλακτος. - ΜΒ, σοαρμίο. Αἱ. Ἰοῖν, Χ, 10. ἐτύρω- 
ὅας. - ῷϑΌ, ρίηρθδοο, Ῥ8, ΟΧΥΤΙΤΙ, γο. ἐξτυρωϑη, αἷς γάλα, 
ἢ καρδία αὐτῶν ,) οοπαϊδηϑδαίμπι γ61] οδάμγαξωεπι δος, ξ 180, 
οοσ δοτυῶι. ϑολοῖ, ἐσκληρύνϑη, ἐλιϑώϑθη, δ το] απ 18 Τπτὶ, 1πάθ 
τατος ἀρυᾶ δίοεγοξέῥεπε ρτο ἐτρώϑη ,.᾽ ἐσκληρύνθη, - τοροΒθα- 

᾿ς δάπι ξέυρώϑη, ἐσκληρύνθη, οἴ ἴᾶτὰ τιοηυΐὲ Ζ. 806. γοίορ. ἴῃ 
ΔΧΧ διέ. ο. 8. 816 εἰἷαπι ἀρυᾶ διμέάαπε ἐτυρώϑη Ἔπροιίτας 
ἐσκληρυνθὴ., εὖ νοτθα Ῥεδ]τι }. ὁ: Βυδιτιηρ υπέατ. 

ΤΎΡΟΣ Σ, σαϑειεβ. "535, ἰάθπι. ἴον. Χ,. το. 
, ὙΤΎ ΡΟΣ, ΤἼγνιισ. ὋΣ ,᾿ Ἀοδεέίδ, Αταοβ. ΠῚ, αῖ. Τιθροταηῖ 

νν - ὙΣ, πεωγιέεῖο. ΜΠΟΝ. ΨΠΙ, 12. ἀπὸ τύρου. Τιορεταῦε ὙΧΣν 
ΤὙΦΔΟἧΣ, οοδομδ. “ὍΝ ράᾶτὶ. ῬΔὮ.. ἐσαέμδ, «ἑποέμδο ῦ 

165.1,Χ1, χ.. τυφλοῖς, νἱποεέα, φμαϑδὲ οομμἐέα, ἢ. 6." οοδοΐδ (ατδ8 
ξοτια]ὰ Ἰοφαδηάὲ Οτεπτα! λυ πίη ἴτοο θ8ῖ ἰηυδ᾽ταῖα), δὰ 4υΐ 
3}, σάτοοσγο ϑηθθυίοοβθο ἀθεϊπθηῖωυσ. ΤΌΠΟ ὃχ ὀρροϑβιῖο αἀνάβλε- 
ψις ε586ῖ αἰὐπιξδοίο 6 σάγοογα ἐσπσόγέοοεο. ἴ)ε ἀϊπιϊδϑὶς 6 ΘΆΤΟΟΥΘ 

 φοιμοᾶο ἄϊοὶ ροΐοδὲ, 6δο8 ἴπ ἰυσθῃν νϑηλθηἴθδ᾽ ν᾽βατι 488 
χΘΟΌρΡοτατα. ϑοουπάμπι Οαρρείξωπι Οὐδέ, 8. Ρ. 80. υὐἰΧχΧ Ἰορθο 

-- 

΄ -ς. 
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τατῖ Ἐ5""}9 ν6] Ἐαλγ1)0. - 31 ρΡατῖ, Μιωήο. “{42ν ἃ ϑϑτα. 17], 20. 
δοά δδθο Ἰαϊοερτεῖϑτο νἱδεῖμε ϑυβρεοῖα “Ἰοπέβαμοοπίο δβῖδο 
ταδαιὶ, αἰἰυὰ 1ορ1556 “φεέίαπι. ΝΒ ἴτὰ νἱἀδῖαγ, Ψοχ Βϑρυ, 
ποῖωξ δοπεξη ὕβεμεπι, να], τὐ Κιμραέκ νοτῖ8 αἴᾶτ, “ιώπεπε ροηχο 
πὲ διὐδοέϊπεηέοηπι, ἘΣ ἢδὲ ΘΟΏΣΙσΟτα ἔοτίαδ86 αἰϊααῖε Ῥοβδοῖ, 5 
Ὁ, 1. ποῖδιϑ δε) φεὶ αι" ὀομέογεσι ἑαδογαΐ, 8. ἐέρρεπι. 868 
Ἰοοῦα Φγοσορέξ ἃ ϊοπεαμοοπῖο ἷπι πιοῖᾶ ουδίθοϊα δἀάυοῖιρ 
ἄοοετο φυθρλρεῖ Ῥοῖεβῖ, τυφλὸν Βῖο Αἰΐθμο ἴοοο Ῥοδθίταπι 6866, 
Ῥεχῖῖποῖ ροϊϊυθ 6 ἢὉ85 ΡῚΠΏ, σρργϑ]ιδπαΐδηρ ἐπ δοέρίοποηι. Ν ἃ 
οοϑοῖ Βδοῦ]ο υἱΐ δο ἀυοἱ δοϊοης. Ουοὰ δὲ νεται ε8ἴ,) πϑὸ ρμέδασ 
δδ6ο νοσϑῖο [τι θυΐ ροϊοτῖξ, 866 [ογτῖδ886 ϑγγηππναοίο, ἰδόντι 8 νὸχ. 
ἐθῃ . -- Ἢ), σοδεοι. Εχοά. ΤΡ, εἰ, Τὸν. ΧΙΧ, 4. δὲ αἰ δὶ ῥραϑρίιϑ, 

ΤΎΦΜΟ Ω, ὁχοσέοο, οοεοιπι γϑα οἷο... ὙΦ. οοδοιδδ. : ἴρφ. 
ΧΙΗ͂, 19. ἐτυφλωθήσαν. οἱ δηύλοι τοὺ θεοῦ. δὶ τΑΘΙ ΡΒ οσΐοα 
46 ἡρπογαπέξα οἵ ϑέμρογϑ αηὶπιὶ Δἀ ἰθοῖαν, Οοαξ, Σεαίοοι. Ν. 
Τ. 8. Ψ. τυφλὸς οἴ. τυφλόω. 

ΤΎΦΟΜΩΗ͂Ι, {ωπιίρο, αἀγάεο, ζδγιέξετ' ΩΣ ὭΠ 29 ααἷζο 
ξαπε. «4)., 166. ΧΙ, 5. λίνον τυφόμενον οὐ. σβέσει, Ἰλππιῶι 
7ιμπιῖβ απὸ πο οχιίηρμοῖ, ᾿Ζεεγοῖ. τύφεται» καέδεαι» καπνίζεται, 
φλέγετα.. Ἰάδμ: τύφεσθαι » μαραίνεσϑαι, ἡσυχῆ ἐκκαίεαϑαιῦ» 
χωρὶς φλωγὸς καπνὸν εἶναι. ϑυΐάαδ: τυφομένης, πρπννδυμενηῆς, 
κοομεμῇρο Οομέοσ Ζεκίοου ᾿Ν. Τ' κ. ἢ. νυ. ; 

ἘΤΥΦΟΣ, ὕζιορτῖο Ἵωπῶο, ταθίδρὮ. . θέμα, ἀλοδαήξα; 
εαἷδ Βᾶδο δΟΙΏΡΟΙ νἈΏ8 οἵ ἰαϑηῖς εδὲ, 3 Μδορ. ΠΙ', 12. 0Ὁὲ 

Ἰυάδοϊξ ἀϊοιιπίυν τύφοιος φερόμενοι σταλαιοτέροις » 8. 7Ξ μορέον 
7ἀεέε εἰ. δμρογδέα εἰαεὲ, Ἡεογοῆ,. τύφος,. ̓ἀλαζονέα, ἔπαρσιρ, 
φ«ενοδοξία. τυφωϑεὶς, ἐπαρϑεὶς 5 ὑπερηφανεύσας. ὁμέάα: ,Σύφος, 
ἀλαζονεία, μανία' ὃ «δὲ τοεοῦετος ἀγνοεῖ, ἀαὶ ὡς τετύφωταῖ. 
Ἠίΐπο τυφογέρων δρυὰά Ἡοπιοτιπι δῖ, τοαέο, δμέάα,, ὑπερήφανος 

«καὶ τετυφωμένος γέρων. 
771 ΦΏΝ, νοπέμϑο ᾳμέάαηι γδρεηἐἐπιιϑ δέ Ργοοοϊίοειια, ἐμ, 

φογέφα 5η|6 7αοέως 8. ΟΡ ΖΕκ Ῥγοοοέδοϑιι8., ἂ τύφω, ἀοδαηαο, 

Ση επάο, Ὀλα. ΡΊυτ, «“ἔφι, 168. ΧΠΙ, 2ι. τυφώνων. ᾿Ὄνιρδέμδ 
δὰ Ἢ. ). 7γρλοηῖδμα, τυφοὴν ποπεδν, ἀαοπιοτιΐδ," »᾿ φμεχν δἰίσεοπγο. 
σπθ ἐμῖθρ ΑἸεργρίϊοο 7)εο8 πεπιογαΐ, ἱπφαΐφης, ϑέρπίποαέ, 
ημοά “σργρεΐςξ Ἡδεγοαβ οὲ 122606 ἀμιοίογεϑ δῥαθ᾽ σθηέξδ. ἰμσιμέφμξ, 
ὉὍγοη δὲ εέη οἵ Οδὲγὲπ εὲ Τγρλοπεπι. 1)6. Αεργρῖΐο δυΐδαι 
ΤΥρῆσπο νἱδεμάϊ βαπὶ εγοαοέμδ οὐ Ἰιοάογις διίσιέμθ. Ἐξ 

. δῖ ποηιϊδῃ ΕἰΒδη 18. ΄- ΠΝ, ᾿Ῥνοοείία, ψεγδο. “πο. Ῥδ. 
ΟΧΙΥΠΙ, 8. ἄνεμος τυφῶνος. - θὴρ, ζπιμ8 αὐοίοπαάο 
7αοιμε. διο. Ῥϑ.. ΟΧΊΥΤΙΙ, ὃ. τυφῶνες. 564 ρογεῖαϑι 101 860 
οχ δ'πο ἀΡ10 δά πη ΓΡῪ, ᾿ἰδὶ τυφὼν Ἴοβοτθ 1 8}184. ΠΠδεγοΐ, 

ει 1,5. ει δὲ 2,45. Ἔνοπι. τυφῶν, ὃ μέγας ἄνεμος. δυέαάαδ: 

τύφων, οὐχ ἤ φᾳλοξ ἐκ τοῦ ἀέρος ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἀναϑυμιάσεως. 

συστροφὴ πρὸ τοῦ ἐκπυρωθϑῆναι ᾽ εἰς Πλάτων ἐν. “Φαίδρῳ. Ιἄθπι: 

τυφων, κεραυνὸς βίαιος πολὺς καὶ πνευματωδης.. ἡ πνεῦμα κα- 

πνώδες » ἐρῥωχὰς απὸ νέφους. (Ἤδεο νετῦὰ 6588 Ζαογεϊὲ ἴα 
22 
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Ζομοης Οἰξέ. ππτὰ. 1δά., οὐ ὥ}γαγροπο οὔεεῖναῖ Αἰ οξρρέδ, οἱ 
φυιδεῖοτθα, 4υοὰ δρυὰ ζασγέέωπε ὑτο ἐῤῥωγὸς ἀπὸ νέφους 16ρ- 
ἔυε ἐρῥωγότος νέφους.) λέγεται καὶ διὰ τοῦ 6 τυφώς («Ατίοἰορῆι 
Ἰα». ν. ὅγ1.}" ““2ρν᾽ ἄρνα μέλαιναν, παῖδες» ἐξενέγκατε Τυφως 
γορ ἐκβαίνειν παρασκευάζεται. Τοὺς γὰρ καταιγιδώδεις ἀνέμους 
ευφωὼς καλοῦσι. τούτῳ ἐνόμιζον μέλαιναν ἄρνα σφαγιάζειν, ὅπως 
λήξη τὸ πνεῦμα. Ψιάο εἰ διάαπι ἰῃ ν. Τυφώς. Ἰἄεπι νεῃίυς 
σι. ΧΧΥΙΙ, τά, ἀϊοίξως ἄνεμος τυφωνεκὸς. Οοπᾷ, δὰ ΚΕ, 1, 
ἢ  οἴδεπι Ρ. τιὅγ". δο 7,σπίσου ἽΝ. Τ. 5. Ὦ. ν. ἌΝ - 

΄ ΤΎΧΗ, ὥογέμπα, ἐνεπέιδ 8. οα8ι5 ζογέιεξέτεδ, δὲν ΒΥΌΒΡΕΡ 
φίΐ εἰνο αὐνόγδιεθ, ζοίξοίέαϑ. ἽΔ, ἐαγδα, εἴῖατν ργοϑρεγέέασ. Ὑὶάο 
“Θνοέξμπι αὦ ὅθι. ΧΧΧ, το. Οσδι. ΧΧΧ, το. ἐν τύχη. 7εἰϊοίέον, 
νεῖ: δομα ζορέμπα, Ἰπι6]] ρίτος. δηξη ἀγαθὴ εὐχη; νοὶ εὐτυχία, 
Ὧὧὲ δρυὰ ᾿Πεογολίωπεο Ἔχ ρΙοαῖατ, Μ͵δο  ͵οΓ, Ζ,επ. ἀεῦν. 6. "Δ. 
ϑοῖ!. Τ,ΟᾺΧΧ τδἷῖῦι, δβδό- ποιηθη Βυμΐηδ ἀροὰ ὅϑγτο8 Οὐ]ιΐ, οαΐυ 
ταθπτο ἤὲ 166. ΟΧΥ͂, κι1. (᾿“γαϑὴν τύχην Οταοοῖ, ΖΡονέωπαπι 
“δοπαπι 8. ργίπιϊρεηιέηπι Ἀοαδαΐ γοσλραπί, δὶ ἤδεβ δβαρεηδᾶ 
Φεῖ οί. δοίαεκιο .(. ὲϊε ϑγγὲα ϑγπέ, 1, σ8Ρ. τ. Ῥ. γθ. εἄ, Ζέρε.), 
ἐν τύχη Ἀ. 1, τοἀάϊάἀοτιπῖς, αὐ άθ Ποϑερῆτε 4. 1. 1, τ0, 8. δυυπι 

, -πυχαῖον Βαυϑῖτ, 168, ΧΡ, χ᾽... ἑτοεμώζοντες τῇ τύχη. νραπεζαν, 
“καὶ πληροῦνξες τῷ) δαιμονίῳ κέρασμα.. Ἦτα ἴῃ 4. οι βουίοι 
ο] πὶ Ἰδοῖαπι 6580 Ρ͵Ὸ ἑξοιμάζοντες τῷ δαιμονίῳ τράπεζαν, καὶ 
“πληροῦντες τῇ τύχῃ κέρασμα: ποι βαϊυαι ραῖδέ ἐκ Ψψδγβίοῃθ 
Ἡἱογοηγπιΐ: ΕἜ ραγαξὲα ξογέωπαδ γυσηϑαπε, δὲ ἑπηρίφεξε «ἴαθ- 
αθηξ ροέξοπθπνγ 86 οοἴϊδπι ὁχ (Οπιχτηδητατίο οἰ αϑάφηι, 600 
ὁποεῖθ ποποξ, τοὺς ο᾽ γσοοπὶ 5) τοἀάϊἀϊδεα τῷ δαιμονίῳ. Ὑ᾽ὰθ 
Ἡωφεϊὶ 72.995. ἀα Ον ξ΄. Οὐπιπν. ἐς Ἰολαηπ. Ογέρον.. Ἴο πε. ροδίοτ. 
Ῥο 109.’ ζΖὠγέπρα Οοπιπι, αὐ 766,1. ο. Ρ. 902. ποξ, Α. Βπερίοδ- 
ἴων, “ΠΠὲεροηγπιμτή,, Οὕτω ἐκ ἀοοιϊχέτδ τβαριβιτὶ ἡοϊδεὶ αἸ16 οἰδὶ 
ἱπιρτοβϑίϑβοῖ, 2 δόβ6 ἠογέωπαπι, Ἰσσίτω βεβιλθαπίο οουΐο οἷο 
δέρι886.,) οἱ Δ]ξογαπι Ρτὸ αἰξθγο βδυιπβοτίς. ϑεὰ δἱδίοσ τοπὶ 86 
͵δθδτο ἤτπιατὶ ροῖθβὲ 6 Οδῆθβθοϑ ]οοο Ἰδυἄδιο. Οοηξ, φυοᾷαθ 
Ζονπὲξ Οριιϑο. ϑαον. Τ. ΤΠ. μ. δά7. εὐ Μμοπαρὲξ Οοπωπφηξ. ἴὰ 
Ο]έορ φηὶδ Ζ,αδνεξὲ ΝΠ, 34, πν 

ΤΩΦΕΙ Θ, ὶ. 4, τοφὲϑ', ἀθ᾽ 4ὸ ϑιρτα. ὩΒῺ. ΤΙολϑσα, ΧΙΧ, 
11. «42... Ἀ6ρ. ΧΧΗ͂Ι, 1ο. ΊἿΊοτεμι. ΧΙΧ, χ2. χά. 

Ε με 

ὝΩΙΝΑ, ἄγαοηα, απέπια ϊ ἵεγππι εἰ ΟΥ̓ οἶ6.; ἂδ αυῸὸ 
νἱἀθ ,ἀεέἑατιὶ δέ. ἀπῖπι. Ψ1Ι, χἃ. οἱ Ῥιπὲὶ ΗΝ, ΨΠΙ, 50., 
ΔΡ ὕς, δι, αἶα ἀοτϑιπι οἱ β}}}16 εϑῖϊδ αυδδὶ τίρεϊ. ὩΣ 
Ῥατῖ, ῬΔΒ. οοδογαξιο, ναοὶ αἰορηιξαίια, 1. 8. γαρας ππριδιδ, τ. 
᾿ἤὄγαεπα. Ἰεγεῖα. ΧΤΙΙ͂, 9. 1746 δὲ ΧΠῚ, 20. -- ὥῦϑῶς, ϑοδολέπι» 
“χω. 1 ὅδ. ΧΙ, ι8, Ψα}1} 8 δὲ σθ8 ϑοροδβίην ἐπ τεῖδα Β6π- 
δδΙ,ΔῺ πομλθ δορορὶς ἃ Ὀγαθηὶδ, αυΐ Βορτ. ὥῦρος ἀϊσαπίυτι 
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, ΟοπΕ. Βανπαῦαε Ἐρίδέ. Ῥ. 38ι. οὲ Βοολαγεὶ Ἐξαν. Ῥ, 1. 11. 

1Π|. σδΡ. 11. Ρ. ὃ80. δ 
ΡΑΧΤΝΘΙΝΟΣ, εοῖον ἀγαεὶπελίπας,, οααγμῖδιις, οζοία- 

δεμ8., 4πδπὶ απιοέδγεέέπεπι βοιοϊηδὲ Δ ῥπδιδ ἔπῖοε ρχεῖϊοδοϑ 

οοϊοτεβ ΗῸ ΝΟ ΙΧ, 38. 4:. εἰ ΧΧΙ, 8. Οομξ, ἔγαπο. ἤμεμνε 

Ὧ5. ΠΠ|. ἄς μρεπιπιῖθ ο. 11. Ὦϊεϊϊτας δὲ ἐανϑίνος 8 νἑοίαα 

εοἶογο. Οοπ. Βοηξορίωπι δὰ Ῥεπεαί. Ῥ. ἀδά. 564. - ὥπῇ, 

Ρΐοοα, δεολιμιά. Ἐπχοά. ΧΧΥ͂, δ. Ναπ., ΙΝ, 6. 10. δὲ δ) ὶδὲ 

βδερίι8. Τλεού. ἘπεεΒ. ΧΥ͂Ϊ, 10. - οὐ. Εχοά, ΧΧΥ͂ΠΙΙ, "γ᾽. 

ΧΧΧΙΧ, αι. Νά. ΙΥ̓͂, 9. εἴ 8111. Τεεγοῦ. οἱ Ζεν. Ογνι δὶ 

25. Βτόηι. ακίνϑενον, ὑπομελανέζον, πορφυρίζον. Οοπῇ. δαὐ- 

γηιαδέιωτι ἴῃ δοίϊπωπι Ρ. 860. “Βοολανέιωτ͵ {7 16ν. Ῥ. 11. δ. Υ. 

6. 10. Ρ. 749. δε4α. δὲ Κ᾽ ἐέγέπισαπν ἰὼ ΑΡΟοΟ. ΙΧ, 17. Ρ. 401. 

ὙΜΚΙΝΘΟΣ, Ἀγαοίπέδιδ. ο86., ἴτ. βαπιπια, τ, δαπα 

νεῖ Μία ἀγαοσὶπελὲπο - οοἶονϑ ἐπιδιρέα. Ὡὺν, ρόπιπιας ϑρεοΐδδ, 

γύρο ογαπείδ 61118 τεεϊία8 ἀγαοὶπέλιε. Αἱ. Ἐχοά. ΧΧΥΙΙ͂, 

1Ω. ΧΧΧΙΧ, ΄ο. - ὕπῃ, ρδοσα, ϑδεππα, ΟΟ]οτθῖι 1π16}16-- 

εἶς Βοολαγέμδ Ηϊεγοα. Ῥ. 1. 110. ὅ. ΟΔΡ. 50. Εφεοι. ΧΥῚ, 

10. -ἰ Ὠγ5ῃ, οοὖον ἀγαοὶπέλἑππδ. Εχοά. ΧΧΥ͂, 4. ΧΧΥ͂Ι, 1. 

Ἰότεα. Χ, 9. - θυ, δεγγίϊωα. πιαγίδεεδ. ϑχπιπι. Ἑπχοά. 

ΧΧΥΤΗ͂, “0. Οδυι Υ, ιά. Ἐφϑοι. Χ, 9. “41. Ἐσθ οὶ. 1, τ6. δὲ 

ΧΧΥΠΙ͂Ι, ι5. «4πιδγοδίεϑ ἴὰ ἈΡοο. ΧΧΙ,)ο.  γαοϊπεδιιδ, ομεῦιδ 

ἐρδοῖδϑ ᾿γαοϊπελέπο οοἴογὶ ποπιεπ ἐπιροκιξξ, Ργδέξροιοοέπιμϑ. εθὲς 

δοοῖῥ. δογσπὶ. οοἴογοπι μαΐδηδ, εἱομὲ εαρρλέτμα, Οομέ. Βοολαγ-ς 

ἔπε '. ο. - ιάο 4118] συγκαϑυφασμένος. 

Π ΑΛΌΣ, ' ενγγοίαϊϊωδ νρὶ ἰαρὶς ογγεέαξετιδ. ὈΝΔλΡῚᾳ 

φοόπεπια τε ἀἰδείπια. ἸΟΌῸ. ΧΧΥ͂ΠΙ, 17. οὐκ ἰσωθήσεται αὐτῇ 

σίον καὶ ὕαλος, 08 ΔΕ] ΌΡΑΓΑΌΙΓΟΥ 111} δύγυμι οἵ ογγϑπέαίς 

ἤω9. ΑἸ. δὲ βαδοπὶ κρύσταλλος. Οἰγπιρίοάσγμδ ἀποαῦθ ἴῃ Οαΐ. 

Νέοεέαα Ρ. 43:. διαυγῆ κρύσταλλον ἰατογρτεῖδίστ, Εδιᾶθπι π0ς 

εἰομδῖα Βαρϑῦ νοχ Ηδῦτ., φύδαι ΕΠ σγοηγπιϑταδὶθ νίξρωπι ἵπῖογ» 

Ῥτϑῖδῖυϑβ εδῦ ; πάτι ἀγδΡ. ἰον οὐγοίαϊδμπι πιοῖδὲ, ὃς ἀοουΐε 

δοἠμεϊεεποίμδ ἰὰ ΟΡΡ. πιεῖ; Ὁ. 61. 8648. ϑολοί, δὰ Αἰεἱεἐορῇ. 

Νωδ. τ. γθά. βε4υ. ὕαλον ἡμεῖς μὲν ἀρτίως τὸ ἐκ βοτανῆς τόνος 

κεκαυμένης καὶ διὰ πυρὸς τηλόμενον εἰς κατασκευὴν ἀγγείων 
-- ͵ ε. 

΄“ ις λ 

τόνῶν λέγομεν. οἱ παλαιοὶ δὲ τὸν διαφανῆ λέθον αὐτὸν ἰδιωτικως, 
γ 

λεγόμενον κρύος, ἐουκότα δὲ ὑάλῳ. Ὁπάθ Πἤεεγολῥμδ : ἽΖαλον, 

λαμπρὸν κρυος » ἢ λίϑον τίμεον. 9 

ποί. δὰ “ἰνϊείορῆ. ἰ, ὁ. ἐκ δολοὶ, αὰ δυπάθηι Ἰοξϑηάυπι οεηϑβεῖ 

Ῥτο λαμπρὸν, πρᾶον, ἠλίϑιον, τἰ μίον. Οοπξ. οἱ 2. ΟΣ Οδ55. 

Οτὶεί. Ῥ. 191. Ῥδὶο Τιοαί, αὐ αἱ. Ῥ. »58. Ἰαρίἄεπι ἀἰϊατλ 

ὕαλον λευκὴν οἵ ΤῬίοηγϑίια Ῥετὶσρ'θέ. Υ. σϑι. κρυστάλλου καϑα» 

οὖν λίθον ἀρρθῆδι. τὰ εἰ ΤΟΧΧ 165. ΤΥ, 12. ῬΡοϊἰιοΐ 11. 

ἯΠ΄. ο. 12. ὕαλος ἰπῖον πιρέαίία τοξετῖυτ. Ἡονοάοέι 110. 111. 

ὁ. “4. ὕελον ἀρρδὶ]αῖ, δυαθα ἔβο!}9 αρυᾶ" Αδιδιορθ8 

ὁοαὶ τοϑιαίυτ. γ᾽άο οἱ 2 οώ, 5. 11. Ὁ. ν᾿ 102. Πΐπο 

ἰς δα δθῃθ6 ϑραπλεπιΐμξ.. 

οὐλὰ 



8. .- ὝἭἽΒΡΙΖΩ - ὝΒΡΙΣ 

᾿ δυδιϊδηδυμπι δῖ, ἀπῖα οἰΐδηι Αροο. ΧΧΙ͂, 18. οἵ 4ἱ. παῖς νοοῖ 
ὁδάσπι ποῖϊο βυδ !οῖοπᾶδ 811. Οδοίθευπι βοσλαγίωδ ον, Ῥ. 
Π. 110. ΜΨΊ, 6.16. Ρ. 8722. οὐδοινδῖ ὁχ ϑολοί. ,“γϊοίορῆ. ἰ᾿ 6.. 
Ἡοπιόρεπι δἸἰοβαυθ νϑΐογεβ, οὐπὶ ὑάλου νοσθπὶ ᾿σημοτανοτίηϊ, 
ῬΙῸ 68 ἤλεκερον ἀϊκῖθ56, εἴ ρᾶυ]ο δηῖθ Ἰοσα νδΐϑγαπι δα ἀαοῖ, 
4υ1θὺ8 διυγαῦι δυπι.6]Θοῖτο Θοἄδιη ἱποᾶο, πο Τοῦ. ]. 6. χρυ» 
σὸς ουπι ύαλῳ, οοπϊμηρίευτ, Οοπῆ. οὲ 46 ρῥτοῖῖο ογγοίαδίέ Αἱδ. 
ϑολμϊσηδὶξ απὲπι. ἐπ 71οὅ. Ῥ. 105. βεᾳυ, ; 

ὝΒΡΙ ΖΩ, ἐπέμμα νοὶ οοπέωπιοίἑα αέοτο, ἱπδοίρηί 
ὥρο, ἐπϑιοδξο.. ΜᾺ, ϑωραγδωσ. ἴασαι. ΧΙ,Ψ]ΠΓ, 20. ἤκουσα 
ὕβριν Ἡωδβ, καὶ ὕβρισε λίαν, υᾶὶνὶ 1πϑο]οπτίδα) ΝοΔΡ, εὲ 
ἐτυϑοίογιίον ναἰαθ ορὶδ. - ἼλΜλ, Ἰάδα, 166. ΧΠΠ, 5, χαίροντες 
ἅμα καὶ ὑβρίζοντες, Ἰαοῖαπῖοβ βίπιι οἱ ἐπϑδωζαηέσο. ϑωίάαε: 
ὑδροίξοντες » σκερτῶντες. “Πρόδοτος. - Ὁμη Ηρ. 4 Ὁ, νἱδἕ 
Ῥόπαϊο. 2 ϑ8πι. ΧΙΧ, 45. ἱνατί τοῦτο ὕβρισας μὲ; χμάγδ ἐαπι 
ἑπϑοίογιέξ ἐπέμγέα πιὸ αῇδοίοεξ 2 ΙΠοδολορμέμ: ᾿Ὑβρίξω σε καὶ 
ἀντὶ τοῦ κατὰ πάντα τρόπον ἀτιμαζὼ σε, δηλονότο δὲ ὕβρεως καὶ 
σιληγὼν καὶ ἄλλης τινὸς ἐπηρείας. - ἨἾΠ, οὐέἐγσοίο, ργοὖγο 
αὔοέο. 7πο. ι ὅδ. ΧΨΙΠ, το. - ἸὉΣ, δαωΐέο. 1ε86. ΧΧΙ͂ΙΤ, 12.. 
οὐκέτυ οὐ μὴ προσθήσετε τοῦ ὑβρίξειν, πουῖῖαυδπι δι] 
δτροῖϊδ ἑπμδϑμζέαγδ. - Ὀδ5, ἰσνὲδ οὲπὶ., πιϑῖδρη. ρέδὲδ ϑιεπι νοὶ 
αδέξιιδ δεπε, Πα. Οαΐπε. ΝΑΊ αι, Τ, γά.. ἱβρέσϑης. ἔτ πέρ". φιιΐα 

ἑπδλοπογαῖμθ 684. ἃ Νίαοο. ΧΙΥ͂, 42. ἐδίας “εὐγενδίας μναξίωρ 
ὑβρισϑῆναι, σοηξιπισέδα Ὡ διαὶ θ.8 518 πιΐπ8 ἀΐρηα αἤῇεὶ. 

ὝΒΡΙΣ, ἱπέωγία, σοπέμπιοίέα, ἐπδιωδέαξίο, ξαςέμδ, δὲ» 
Ῥεγδέα, ἑπεοίσπεέΐα, δἰῖατα πισῦ8 νἱοίοπέα δὲ φξοπέιπηισίέοδα, ἰἴοπι 
γπαρηλίμαο, νολοπιδγιέΐα. ΜΔ, δμερογδία. Ῥτον. Ὑ1Ι1, 153. ὕβριν 
τε καὶ ὑπερηφανίαν, υδί ὕβρεις ε5ῖ ἐπέμγέα,, φιέαθ δα ἑπδοϊοπέία. 
οὐ, ουϊυβιηημοῦ!ϊ ᾿πιυσίδθ οογεβείΐμηα ἀπάϊοϊα δαμΐ 8} 1πιΐ 
ξαβτυοβἰ βδῖπιϊ 41108 ΠΙΒ111 δοδεϊπιδητῖβ. - ΠῚΜ2., ἰΔδη,. Ῥίον, 
ΧΙΨΡ, 5, ΧΧΙ͂Χ, χ5, 1ε5. 1Χ,͵ 9. εἴ 4115]. -- 2. Τανῖς, ΧΧΥ͂Ι, 
10. ἴον. ΧΧΧΙΨ, γ. βροντήσεε ἐν φωνὴ ὕβρεως αὐτοῦ, υϑῖ 
Κι. ὕβριν γεν πιαρπε(αέσοηπε, Ὦ: 6. νελοπιοπέξαπν Ἰᾳτοτρτθν 
ἴαϊιι8 Θέ. ΥἹῈΔ ρτορτγῖο δέαέξοσιεπι ποῖαι, Νἢ, 11,2. δὲ δῆιδῖ. - 
ὨΝΜΧ, ἰάομι, 166. ΧΧΥΙΙΠΙ, κ᾿ 5. -- π5, φἰαξῖο. Ἰοτοαι. ΧΙ, ]Π, 
29. - Δ, δωρφογδέα. Ἰδετοια. ΧΙΤΙ, 1γ. --᾿ ὨΠΣῚ ΡΙΌν, ρέαμδι 
δ γΩθΟθρ8 σμγδβ, 60) τι ἐηϑοίθη εν" 86 ρΟΓΟ)) 268. Ια 
Ὗ, 22. - Ὠλ ὴ ΗἸΡΆΒ. ἃ Ὡ9Ό, οεδοΐάο. Ῥιον. ΧΙΧ, κιδ. 26 
γμ8 δά Ὦ,.}. ρυιδῖ, 6085 16 ᾳ1886 Ὁ, νἑοἐεηέέαπι ἐρδὲ ἐῃζεγοπ» 

, ὅσπι, ἡποά ἔδο!] δ᾽ ἐκ Ἴ"2 δὰ ἸΏΣΙ ἀοξοοῖδνα βοτὶρῖο οτίτί 
Ῥοίϊυετιτ, Ἴάερόγο ὕβρις πῸμ “6δβὲ ργούγμπι οἱ ἑρποπιέπδα, ητἃ 
118. 8 ραῖτθ οαβίραῖι8 δ ρδίαν," βεἀ ἐρϑίυβ ρϑίτίβ β]ΐπαι 
ΟΔΒ[ 68 1118 ΟΡ ρεσοδίππηι, 4αἱ 511 ἴῃ δηϊδθνοτβίομα ροθυϑαυδ 
ἀυτιδ., ἴῃ βεϑῖυβ 80 ξγΘΩΒ οἸδιθοτα, οἱ 60 16 ρ τῖπ! ν 6] ὨὉ 
(Ῥτον. 1,.21.}, γϑ] ὨϑΣ δὸ πῦρ, 168. ΧΙΥ͂, τι. Εφαϊάεπι 
ἐπιδῖπιο, ὕβριν, φυοᾶ ἔπ ππίνοσβυμι οογξώπιοίέαπι 8, ροόπαπι ἢ 
Ρωδίέοαπι δἰριιλβοαᾶτο ροϊαβῖ, ἢ, }. πιογέάπι νέοϊομέαπε δὲ οοπθω» 
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πεοίξοδαπι ποῖατο. οἰ, δολοὶ, πιῆ. δὰ ΤΠ, α', ν. 203... Ἐπὶ 
εἰΐατα Βαο νἱ δρυὰ Φίπάαν, ἤΝεπι. ἵ. Ρ. τά. εἰ γέλ. ΙΧ, 'Ῥ. 554. 
οἂ. ϑολπιία. « 111, δωρογόέα. Ῥτον. ΧῚ, 4. ΧΙ]ΠΠ, 10. ἴσγοπις 
Ι,. 532. - Ἃ, αἴέδεπμδ. Ῥτον. ΧΙ͂Ν, το. Τμδρβοτυπε ἢ, αἴ οἂρ. 
ΧΧΥΤΙ͂, 158. - χῦ, αδνίδίο. Ῥτον. Ἱ, 22. - γὺν δάϊϑοϊ. ἔοϑπι: 
ἐχμέέαδωπάα,. 166. ΧΧΤΙΤ, 7. - ἼΟΣ, οοἰδωπι, ἴον, ΧΥ͂, 26, 

΄ 

ὕβρει. ζαδέω. Ἡδθτ. δγεοέα οαγνέοο,, Ὦ. 6. Γδγοοὶ ϑιερογδέα. - ΠΌΤ, . 
εἰγμοίωγα, 165, Χ, 58. - "Ἔ25). 1ερ. 1,17. δεὰ Ἰοοο ὕβρις ἰδὲ 
ξοτίαϑθθ τϑροῃπδῃάυπι οὐ ὕψος, οὐ Ἰορ τα ἐπ 2265. «α, 9ὲ 

. Οὐπιρὶ. Ἐμμὴρ. οἰεἑεμαο. Ὀομξ, φυοᾳυδ ν. 11. - 111, πιαοΐδα. 
ΜΊΟΒ. ΨΙ, το. Ι,ερογααὶ 1}. - οὖ, ῥγέποορο, Ῥτον. ΧΙΧ, το... 
1, ὁ00 5 δηῖθ νὼ Ἰορὶδδ6 νΙἀθηϊα 5 δἰ )τυάτηΐ8. δὲς. Χ, 6. 
μὴ πράσσε μηδὲν ἔργοες ὕβρεως, ἈΪΆ1] ἀρ88 ἴῃ Οροτίθυδ Του γΙ 89 
8. ἱπίμγίοϑα, δῖτ. Χ, 8. διὰ ἀδικίας καὶ ὕβρεις καὶ γρήματα δόλια, 
Ῥσορῖογ 1πλυϑε ἰδη δὲ ἐπέμγας δὲ οΟρϑβὺ ἔγδι ]δηῖα8. ὅδ τὶ 
ΧΧΙ, 5. καταπληγμὸς καὶ ὕβρες. Οοπξ, Ζεχ. Ν. 7. 8. ἢ. ν. ᾿" 

οι ΓἜἼΒΡΕΩΙ ΦΕΡΟΜΈΝΟΣ, ζαδέι ἀρίέαέμδ, δωρογδέα οἷα» 
ἔμβ, οοπέμπιείίοδε δὲ ἱπίμγίοδθ. αρόπ8. ἘΩ2.2315 ὥθδ, δαρωὲ 
Φέοίδαγεπι, Ἀ. δ. δεργόπηαο δέσίαε. Το». ΧΧΙΙ, 12. τοὺς δὲ ὕβοεε.. 
φερομένους ἐταπείνωσε, ϑὠρστδέα δυΐοδηι ο]αῖοδ Βυμπιὶ]ίαν τ, 
816 ποιῖρα ᾿θΈοσρτοβ σοὶ Βοῦτ, δοηδὰ τηϑῖδρβοσῖοο δοοερὶξ 
ἂς ἔαδιαοκὶδ δὸ 8 ρεοιρίδ, φαΐ, τ ογαεϊέ ([10.1. Οἀ. 1. ν᾿ 56.) 
ψοσθῖβ αἴας, δμδῥῥπιξ ζογέμσε δἰάσγα “6 ἐδοθ. εν 

ὝΒΡΙΣΤΗΣΣ, οοηνέοξαξον, διρογδωδ, ἐπέμγέμδ, ἐπέφιει, 
Ῥεδοαΐον", δοδίϑδέμδ. ἘΔ Ρ6᾽ ΔΡΟΟΟΡΘΏ ὁΧ ΜΆ, δωρογδμδ. ἴδ88.ς 
ΧΥῚ, 6. -- πὰ, ἰάθη, Το». ΧΙν, 6. πάντα δὲ ὑβριστὴν ταπείνω- 
σον, οἴπο πὶ δυΐοπι διρόγδωπε ἈΌτΪ]14. 46 δὲ ΡῬγονυ. ΧΥ͂, 26. 
ΧΥῚ, 20. - “1, αζἴέοημδ, ἃ "Ἰ. Ῥτον. ΧΧΥΗ͂, τό. 1,οἐροτοιξ 
Ἵ1. -᾿ ὩΝῚ ρυτ, (8 51}», τοπέϊζἑαξογδθ, ἴαταμι ΤΪ, 2. ἔξαπον" 
στελῶ εἰς Βαβυλῶνα ὑβριστὰς γ ταϊτῖατα ἴῃ ΒΑΡγ ΟΠ θαι ἑπίυτῖου 
808. Τιοροτπει [35}} ρϑὲ [ΔΙ ῖ, ἃ τᾶ. 111, δωρδγδὶγδ,), ῬΏ80. 
ἐδεοαγο, ὑβρέζειν. Ἐοτῖαδδθ ἴδπισιι ϑϑηδυαι ἴδηϊα ἜΣ ρΓΘ886- 
τοῦς, Νίδι, υἱἱ νοπέξαίέο τοι ρἢ. λοοτξέδοπι ἀἐδραγδέοποπιτιοιεῖ, 
ξϊα εἰἴαι Π6ο Ὠοδβὲθδ ἱπιω 88Ότο ἐγ δυϊίαν ἴδτο. ΧΥ͂, 7. - 
ἘΠῚ, ὁχοοίδειδ. Ῥτον. Ί, 17. -- 6 Βοῃλΐῃο βοϑἝθβῖο οἱ ρϑοοῦς 

“΄ 

ἔοτο Ἰορίτυν ϑῖτδο, ΧΧΧΥ͂, 25. υδῇ᾽ εβῖ:. ᾳ. ἄδικος. Τδεγοΐ. 
ὑϑοιστῆςγ ὑπερήφανος, ἀγνώμων. ΤῬλανογέπεο : ὑβρισταὶ δὲ αἷῷ 
μάλιστα οἱ αἰσχρουργοῦντερ. 

β ὙΒΡΙΣΤΙΚΟΣ, φτορσυ. δογιξειπιοίίοδεσ, ἐπέμγέμϑ, δα 
Ῥγογιμδ αὐ α͵Ἱοϊοηάμηι ἐπέεγέα δὲ οογιεμπιοίξα, ἰϊοτπι: θα. 4π0 
ἑπέωγέαθ [αρέΐδ φεφισέιν. ΤῸ Ἢ ραᾶτῖ, ξωπιέμαπδ. Ῥτον. ΧΧ, ᾿. 
ὑβριστικὸν μέϑη, ἐπέμρέοδωτη, ας ἰξ δἴοθτα. Ομ, βαρτὰ 8. Υ- 
ἀκόλαστος. ᾿ ἣν" 

ὙΒΡΙΣΤΡΙΑ͂, οοπνέοϊαένές, τιροτδα, αγτοραηδ., ἐπῖτο 
. γέοδα. ἸΤῚ!. 7) δμρογδέα. Ἰθτθια. ἴ., ὅ1. δὲ 1611 ΡῈΣ πιοίομυπιλϑηρ 
διαρεγδωπι ποιδῖ, 



΄ 

᾿ Φ 
, 

ὅθο ΟΠ" ὙὝΓΕΙΑ - ὝΓΔΕΓΑ. 

“ΥἹΈ Δ, Ῥδὲ 5ΘΥΠΟΟΡΘῺ ῥτὸ ὑγιδία, φαπίέας, δοπα ναΐρ 
ἐμαο. Μιᾷ ἱπῆτα νὴ τὴν ὑγείαν. ᾿" -᾿ 

ὙΓ,Α4' ΖΏ,, ϑᾶπο, ϑσαπὲαιέξ τοϑέξέμο. τυ: ΠῚ, Καὶ εξ 
ΕῬΙΔ. νέρμο, νὲνέξοο. 1οδ. Υ, δ. 2 Ἀερ. ΧΧ, 7. ον Υ͂Ι, 2. 

τα. ἐσ ΡΙῸ λῶν» οοηναϊμξξ, γεναίωξέ 6 πιογδο. δῖο οἱ δτι 

ζῆν ϑυτνΐίυτ Του. ΤῊ, δο. Οαπξ. Ζιοχίσοπ Ν. Τ΄ 5. Ἀ. ν. -- ἡ πΌ, 
“ἰιαϊέέαα ἴεν. ΧΙΉ “4. - 585) ΝΙΊΡΒ. [μεν. ΧΤΙΠῚ, 18, 57. 
Ἐζεοῖ. ΧΙΝΊῚΓ,.9. - νῸ ΝιΡὮ. πέδον, ἴον. ΧΧΙΥ͂, “5. ὑγια- 
σϑῆναι. Ἀδοῖε: πᾶπὶ ορροπίξων Ἰδὲ τῷ μαλακίξεσϑαι. 

ὙΓΙΑΙΝΩ, απ δεπι, ἑποοίμπιξα δώπι, ναῖΐδο. ΜΒᾺ, 
δάπον. “4. Ὦους, ΧΧΥΉΤΙ, 55. ὑγιάσαι. - τῳ, ρακ. θη. 
ΧΧΙΧ, 6.’ εἶπε δὲ αὐτοῖς, ὑγιαίνει: γῥτὸ εἰ ὑγιαίνες 5 ἀϊοεθδὲξ 
δυΐειη 1118, πῸπὶ ναίεέ ἜἌδῃμο δϑηϑυπι δπριεβδοσιηῖ, Υ146 
)ατι. Χ, 19. 866. οοἄ. Ολίε. Ψιάα εἰ σευ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 18. 
ΧΙ, .2-. 8. ΤἸλεοά, 2 981). ΧΙ, γ. εἰ ὑγεαίνεε πόλεμος, δᾺ 
δεγιε 86 λαὐσαΐ Βεΐ]υπι. Κΐμέρ. φμοιπααῖίο ( ἢ. 6. 4φιμο Ξιὠροδ88ι} 
απιὶη θέν αὐ θέμε δείδιμπι. ἘΔ αἱ δυλαν ἴῃ ἢδο οτδῖϊ 8 δοσῖς ζεἰ:- 
6θηι δϑιωσοόδϑιπ ποῖδι. Ί1ἀ6 5 ν. σωτηρία. - Ὡν ΡΙΒ. σοπιρθη δα» 

᾿ ἥξοπδ αὐοίον, τοεγιδιμξέοποπι" ἀοοίρέο. Ῥτον. ΧΊΠΙ, ι5. ὑγιαί- 
νει. Τ εροταηῖ Ἐν" ῥτὸ τῶν. ἩδΡυΐδ66 δυῖφηι τοῦ οἵ πὶ δᾶπο 
χιοῖ:οΏ δα Δρρᾶγεῖ εχ βυῦϑι. ἔηγω, ᾳφυοά ἀθ δαπέίαία Δα ιθοῖαν 
Οοη.ΧΧΙΧ, 6. ΧΧΧΥΤΙ, ι5. Οδδίοσυπι ργὸ ὑγιαίνει τεροπεα- 
ἄστη εοῖ ὑγιανεῖ, αἱ ἴδπι Ογαδίως εἀξῖυπεῖῖ. Οοιπιοη ἄδης Βδπὸ 
οοττθοϊϊοημθηι ΔΠΤΒοΒ6 5, ποὸ Ὁπίσυβ πἷο 651 Ιοουδ, πὶ [1{6- 
χδτ εἸἰθσασίοτυπι Ὁ]ρὰ ἱτγορϑί886 ἀερσθβδηδίηιιδ. Ῥυγδοίογρα 

᾿ 4ποᾷυθ Ἴοριταν 2 84πι, ΧΙΥ͂,. δ. πὶ νοοῖ ὑγιαένουσα Ἀ181] 
Σεβροπάοϊ 1π ἴοχῖα μεῦτ. Ἐπὶ δαῖδαι ἢ, 1]. ὑγιαένουσα ογππὶ 
χγησέι ἰέδόγα δὸ Παάμοία ρέεπα, πᾶπι 46 δαυϊϊαῖο ρσορσεῖθ 810 ᾽ 
ἀϊοὶα 101 ποῖ δῖ δοσιο. Τοῦ. Υ, ι5. ὑγιαίνων ἔλϑοες 9 αδελφὲ, 

᾿ς ζαιδέμδ ποὈ56 δἀνεθηῖδβ, διιῖσθ, [Ρ. ΧΙ, 57. 0ΔῚ ϑδγγωδ: νεπὲ 
ἐπ ραοε, εἰ ΧΙ, ὅ. ὕπαγε ὑγιαένων, αδὲ ἐπ ρασε, ναίο. ἴῖὰ 
΄4ύυοαᾳῦο ὅγγωδ. 4 Νίασο. ἵ, 1ο. τοῖς ἐν «ἰγύυπτώ ᾿Ϊ]ουδαίοις χαΐς 
θὲεν καὶ ιἱγιαένειν ) 80. εὔχονταε, Ἰυάαοῖδ ἴῃ Αδργρῖο δα]υῖοπι 
οἵ ἑποοίωπιξέα ἐπι Ῥτθδδιῖυτ. Ὑίά δὲ 2 Νίαος, ΙΧ, 10. δὲ οοπξ. 
2 ΤΟ. ν, 2. οἵ 2...806 Εἰὲρο. σγαδο. Ρ. 75. ἃ Μδοο. ΧΙ, 58, 
ὑγιαίνετε, ναἰεέε. , 

ὙΓΊΙΕΖ'Α͂, εαπίέαα, δοπα ναϊεέμαο. ἘΣ, ἐσέμγιέμγπ. Ἐς ἄτι 
ΙΧ, 51. υδ] απηδῃ ῥτὸ τῆς ὑγιείας Ἰδρ τ τα] πὶ τὴν νηστείαν. 
- ᾿ΠΒ δ, σα πιορϊεϊρίἐοαπάμπι. 1ε6. 1Χ, ). ὑγιείαν αὐτῷ. 1.6- 
ξεταηῖ ΜΝ [3 γ6] ΜΒ 15. 864 νουδὰ ν᾽ ἀοπίον δόβε ρ] ο856πιᾶ 
ἐχ 8]16 ἱπϊογρτοϊδιίοθθ. Ὑίάο δὰ Ὦ. 1, Οαρροϊϊὲ ποέας ονιέξ. 
Ῥ- 500. - Π5Ὶ ἢ, ϑαπαέΐϊο. ἘπεοΙ. ΧΙΊΨΙΙ, 13. 8:ν. 1, 16, ὑγιείᾳ 
ἰάσεως, ρμεγ[εοία δαπαΐτο. Ναιι οοπἱυποιῖῖο ἀσάτιναι γοσυπι, 
ᾳφυλτα πὶ οδάεπι εδῖ ρμοϊδδί88, δυρεηά' νίαν ἄδρει. Εδδὲ δυῖδπι 
Ὦ. 1. υἱγιεία {εἰϊοέέαδ, φιιαθ δας γόπιδοίοπθ ρεροαέογιενι ΟΥ̓. 
Ὑίάς δυρτὰ δὰ ἴασις. ΤΟΡ. ΥΗΙ, ι5. 160. 84}.Υ 11,11. ΧΙΠ, 1δ, 



ἐι 

᾿ ͵ 

ἦν ὙΓΙΕΙΑ π’ ὙΔΡΑΓΩΤΙΟΝ. , 86ι 
ΝΗ) ΤΗῚΝ ὙΓῚ]᾽.4Ν', μὲν σαπδέαέεπι, “Ἢ Ῥτὸ Ὑλ, σένεισρ ἢ 

ἔοτιν)α ββανοσδηαὶ νοὶ ἰυταπάϊ. Οθη. ΧΙ ΤΙ, χ5. χ6, νὴ τὴν 
ὑγιείαν φαραὼ, ῥΡϑτ δδϊίαῖοι ῬΒατδοΐβ. [πα (σά. “4765. νὴ τὴν 
ὑγείαν. ὕπιάθ δρυὰ δἰεογολίωπυ: νὴ τὴν ὑγείαν, μὰ τὴν ὑγείαν, 

ὙΓΙΩ͂Σ, δαπιρδ. “τι, ονἰώμδ, Τὰν. ΧΤΙΤ, 15. 16. - πη, 
»ἔέαϊέέαθ. Τιεν., ΧΊΠ, ὁ. - "ἘῸΡ, ἐπέερνίέαϑ. ᾿ἰδγπιπι, 165.1, 
6. ὑγείς. - ΣΌΣ, ἐὰ ρᾷσο. 1οβ. Χ, αι. 81:. ΧΥ͂ῚΙΙ, 26. ὑγοὴς 
τῇ καρδίᾳ, ὨοῖλΟ ρὲμδ δὲ ἐπέερον νἱέασ. Πἰδεγοῖ. ὑγιῆς, τέ- 
λειος. σώυς. ἜΝ ἋΣ 

ὝΓΙΗΣΣ ΕΠ] Ν, βαπμδ διέπι. ὮΝ...) νένο, Ὧ6ϑ. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 
21. Ἄοκ Βερυ. δδερὲ 46 τδουρογδίζομ να]δθευἀϊηΐς ἀβαγρδίυτε 

ὙΓΙΗ͂ ᾿ΑΠΟΔΕΙΚΙΝΥΜΙ͂Ι, φαπμπε αἷὀπιοηϑέγο 8. εἴ6-᾿ 
οεἷἶαγο. δ, νένυβοο. “Εαά, Ομϊπέα Ἠοδ, Ν], 4. ὡδὶ ταπιδὰ ἀποο 

ι δείκνυμο ὍΘ ἴδηι αἰσπιογιϑέγαγθ, ααδαι γεάάενα ποῖδῖ. ἢ 
ΕὙΓΙΩΠΣ, δαπὲ, γεοίθ. ἡ, ἰγαηδέξιμα. διόν. ΧΧΧΤ, 8, 

κρίνε πάντα ὑγιώς, Ἰυάϊοα οπηΐα γδοέδ, ]αθρόγμς ὧδ Ὦ. 1, ἄυ- ᾿ 
δῖυ8 Βδογοῖ. ΝΙΙΒΙ τοϑροχίδβο νι ἀθηῖοσ ποιϊϊομοδπι χουν δδοσπαὲ 
δο᾿ γοποναγιαῖξ, ααδπὶ ΒάΡραὲ ἢ, αιοῖ οτίδπι ἀ6 οἐγέδιδ ασδῃ- 
ἄοηπα υϑυγρδίυτ, ν, ο. [68. ΙΧ, 9. εὲ: ΧΙ, 51. “Ἡεογοῖ, ὑγιῶς, ἡ 
ορϑῶς σωωξ» ὁλοκλήρως » ἐῤῥωμένως, καὶ εἴ το ὅμοιον. 

ΟἿΤΓΡΑ͂Ι Νό), ἀωμπιέάίμεπι ζαοίο, ἀμηπιδοίο, πιασοξαοίο, ἐγγὶ- 
ο, ΔῸΣ, πιαῦόο. ἽΠεοά. εἰ ΤΠΧΧ Τοῦ. ΧΧΙΨ, ὃ. ἀπὸ ψεκάδων ΄ 
ὑρέων ὑγραίνονταν, 6Χ πιοπίλιπι πα ἀτοπθὰ5 πιὰ ἀεβουηῖ. 

ὙΓΡΑ͂Σ, 4, λωπιίαϊέαο, ἀμπιόν,. μέσο. ἘΝῚ, δαπριδ. 
Ἡεῦν. Ἐπδοῖ. ΧΥῚΙ, 6. )δὲ1 δολοῖ, Πά. ἤοπι. “Ὃ ᾿δβρ. ἐν τῇ 

ὑγρασίᾳ ἔχει, ὑγρασίαν καλέσας τὸν περικείμενον ἰχώρα. - ἘΠῚ, 
ἄφια. Ἐ οοῖ. ὙΙΣ, 1»). (δὲ Πϊδροσιγπιῖς ὠγέπατη ᾿πῖ6116ρ 11.) 
ΧΙ, σ. - ΚΝ, οὐέα, ἴοτοια. ΧΙ ΨΠΠΙ, ιδ. Τομδὲρ απεΐμδ 

Ῥυϊδξ, 608 1665 ͵8586 ΜΥ55 ([1ἄδαν φαοᾶ "553), ἐν ἀωπιοσδ. ἕσποπια 
ψ0}Ὁ, 05 80:10 81586 ξηρασίᾳ Ῥτο ὑγρασίᾳ. ψόταπι οἵ Πεκαρία. 
δγγ. Βαθϑηῖ: ἐπ ἀμεπιδάο ἰοοο, ιὰ6 αα ἢ. 1, [Ηῥολαοίξς ἰὰ Οδὲδ- 
Ῥεῖ. δὲ ογξἐξ. Ὁ. 551. Ν 

ὝὙΓΡΟΣΣ, λμπμαάμα, λιπιδηδ, τὸ, τδοέη8, Ἰυᾶ, ΧΥ͂Ι, σ. 
ἐὰν δήσωσί μὲ ἐν ἑπτὰ νευρίαις ὑγραῖς, εἰ νἱποϊδιῖ τὰ ιμῖθυδβ. 
δερίεδπι ᾿ωπιξαϊ9 5. ποπαΐμπι ἀγοαρξα, Ἐζωέρ. ποννέσεὶθ ξωηΐς 
διι5. Ῥοίεδι αυοαθα στοά Μεχιδδις, 46 αυὰ ποιΐοπα, νά6.᾽ 
2 αγέοπωπι δὰ Ἰλεοονέέ. 7ώγά, 1, 55. δὲ 7]αοοεὲξ Ἐχεγοΐξέαξέ. 
ογἕξέ, Τ. 11. ο. 5. - Δ. Ὸ., δώσοοδισ, ἴον. ΠΙ,.γ6. δὲ ΧΧΧΙ͂Χ, 

᾿.αϑ. ῥεύματος ὑγροῦ 860. «ἰ6χ. δ Οοπιρὶ.., γωπιθν ἀφμοοιπι. 
ΑἸ’ Βαθεθπῖ ἀγροῦ. Ἴ 

ὙΔΡΑΤΓΩΓΙΟΝ, αἀφιαεράμοέμδ. ΘΜ, «Απιαΐ, ποπιοα 
Ῥιορστίυτι. “14:. 2 ϑδ. ]Π,|,, 1. ΨιάδευΥ τ ΡΝ [35., ασυοά ἀθ 
Ομ θιι5 τρδίοσθυδ δαπδγαπι ταοδρίδοι]!δ ἀϊοϊζοτ, Ὁ χαλινὸρ 
τοῦ ὑδραγωγίουν ἔταδιυπι δαυδεάδαοίῃϑ, 6βῖ ἔοῃ8 8. δοδίυτιρο 

᾿ βΘΌ]οσυΒ, δὲ οτδῖ ἔοῃβ (4υἱ Βυσυθαυθ ἐπ ροϊοβίαϊε ΡἘ111- 
δἰδδοτῶμι ἔμογαῖ ), δἵ ἃ ουϊαδ. οὐβισαειίοπο δΔΌξ. ΣΟΒΘ ΔΊ ΣΟ 9 
Ροπάορας βυχυδ αυδιθη ρο6 δαυδαδμοίμπι. 

ι 

᾿ 



δδλ, ὁ ἽὙΔΡΑΓΩΙΟΣ - ὝΔΩΡ "-»" 

ὙΡΑΓΩΓΟΝΣ. ἀφιᾳοαμοέμδ. ΔΌΜ. Ὑλδοα, 2 ϑαγ, ΤΠ, 
δά, ΨΙάε βιρτα 6. ν. ὑδραγαϊγέον. - Ὁ ΜΧῸ, δείδδ ἀ4μας. 
ἴεε6. ΧΙ], 8. - τῦνῃ, οαπαξίδ, ἀφιμαεάμοέμδ, 2 Άερ. ΧΥΠΗ͂, 
17. ΧΧ, 10, Δ, Τοῦ, ΧΧΧΥΊΗ, 26. ὑδραγωγὸν, Ὠ. 6. ογδιεπι, 
ἥωχαπι. Αἀάα 8::, ΧΧΊΝ, ὅ:. ; 

“ὙΔΡΔΑΎΜΑ, αφμαξίο. 535, ἀγρόν. ΤΑδοά. ἴοτοα. ΧΧΧΊΙΧ, 
1ο. ὑδρεύμαέα. ἴνερὶς δἰπα Τοῦ Ε5"2λ, {οδξαθ, ρμέδοθ, ἃ 3... 
μίμαίμα ὈδῺ6 οὐδέογηαδ. 

ὙΔΡ}ΡΕΎἬΟΜΑΙ, ρεοΐο διε βαιγίο σφμαπι, “ῷμον. Ὁμῳ, 
ἰάδα. σου ΧΧΙ͂Ψ, κιν. ἡνέκα ἐκπορεύονται αἱ ὑδρευόμεναιγ σαπὶ 

᾿ς δρτοάϊαπίυν δηυδηι Πδυτιοπῖθβ. [πτογάσπι ὕδωρ δάδιασ ρ]εοηδ- 
βἴϊοα δἀάϊτυτν, ν. ο. Οδο. ΧΧΙΨ, 45. 1 58:. Χ, τι. 1 Ῥαυ ΣΙ, 
8.  ἰδεγαλ. ὑδρευσάμενος, ἀντλήσας. 1,65. Ογτεὶ 2,8. Βτεπι, 
ὑδρευσαμένος, ὕδωρ ἀντλήσας. , 

ΟὙΔΡΙ' 4» ἀγάγία, νας ἀφμανέπγι, 2) οαάμ6. Οεῃ, 
ΧΧΙ͂Ν, 14. ,5. 16. Τυά. 1], 16. 1 Ἅ6ρ. ΧΥΠΙ, 12. εἐ διιδὶ 
ςδορίιιβ. - ὨΜ5Ό ΡΊυτ. ἔοοιν. ρείνες. “'φιι. ὅδγππι. κ Ἀρρ. ὙΠ, 
δυο. “φω. Ἰατεῖν. 1,11, 19. - γος, ραέξέπα. ἃ ΒΡ. ἢ, 20. 

μας. Ογεεἐ, 4,15. Βγεπι. ὑδρεία, ἡ ὑδροφορέα. τὸ δὲ σκεῦος 
ὑδρία. ϑιπλίιες διώάαε: ὑδρεία τὸ ὑδρεύεσϑαι. ὑδρία δὲ 
τὸ αἀγγεῖρν. τῇ 

ὙΔΡΙΔ ΣΚΗ͂ ἀοιιϊπυῖς. ραγνα ἀγάνία, πγτμεῖα, ὈΝῸΧ, 
ραΐϊέπα. ΑΔ. Ἀδρ. 1], 2ο. Ἡεογολ. ὑδρίακη. ὑδρεέα. ϑοτῖθο ὑδρία.. 

ὙΔΡΟΚΑ.47᾽ 4, ἔμπιοῦ β6ὰ ἐπιρεέιξ5 ἀφμαγιπε, Δ ὕδωρ 
δὲ κέλλω, ᾳυοὰ ἀθ ομγδιε ὁοίεγέ ἀϊοϊτυτ. [3 )Ὁ9, δέριεέ ἀφυᾷε. 
ϑγπιπι. οβ Ὗ', τὸ. ὑὁδροκηλίαν (δῖο διηΐπι Ἰεροπάτυπι 68ἴ ΡῥγῸ 
ἔπιρτθββο ὑδρυκελίαν. υὐ ἴδηι τιοπαὶῖξ ΖΦ ϑολεγο Οἷαν. Ρ. 82.) 
«Φρμ᾽ματός μου, ἐμιπιογόηρ ἔγαϑ πιδαθ', ἢ. 6. ἔγαπι ἐμπιλάαπι, 
ϑοπιέαγα οοὐΐ οἷς Ἰορε ἄστ : ὑδροΐκελον ὅρμημα μου. 

“ἽἼἽΔΡΟΠΟΤΕ ἢ, ἀφιαπὶ δέϑο. Τ)ατ. 1. 12. 869. οοἂ, 
Οὐίδ. καὶ ὑδροποτεῖν, ἈδῚ ἀπ ἰοχῖα Βεῦτ. ἸορίταΣ: 52 0)51 [9 ῈΥ, 

ἐἐὲ ἀαφμαπι, δὲ δέδεπ,εδ. ΖΕ γπιοὶ, Ομαϊαπ. Ρ. 840. χ6. ὑδροπο" 
τεῖνγ ἐκ τοῦ ὕδωρ, ὕϑωρ ποτεῖν, καὶ κατὰ συγκοπὴν, υὑδρο. 
ποτεῖν. 

.-ὙΔΡΟΦΟΙ͂ΡΟΣ, φιὲ ἀφιαπι ρογέαξ εὲ φιιοφμθ ἤαμγίέν 
ἐέχα, οαέο. ἘΛῸ μι, λαιμγέδη5 ἀημαπι. Ὅδυι. ΧΧΙΣ, 11. 

. οε. ΙΧ, 21. 45.27. Τϊοίξας 4}148 ὑδατηγός. δωίάαδ.: ὑδατη" 
γὸς, ἀνὴρ ὁ ἀνελῶν. 

ὝΔΩΡ, αἀφιας ἀκ. ρίωνέα, ἐπιδδν. "ωμ, ἐρπὲδ. ϑγπιπι 
166.ὄ Χ]1}]7,.. ψοιρα δγπιπια: κὲ δασι Βδᾶθο: ἐτάκη ϑαλασσα, 
ὕδωτα. 8[ δυπιίζωτ, φυοὰ ἰδπὶ τπιοπλίυπι 68ῖ ἃ ομεζ. , ϑγπηπι, 
νοσεαι 3 Ό5: ἰδηαυδὴι ἀμπμδ6 ἀϊδιϊποιδα γοσδ8 ἰ6ρὶ886 [35 ὉΠ, 

ν δοᾳυίτυν δῖα: ὕδωρ ἰθιάδηι ἤθη δὰ τς, δε δὰ ἔϑτο τϑξογθασ 
ἄυπι 6886. - ΓἼΝΩ, ρωΐόαμδ. 7πο. Ῥτον, Ὗ, τ. Ρ6Ὶ πιδιομυπιῖδηα 

᾿ δοπίδῃϊὶ ρτὸ οοπεϊηδῆῖο. - ἼΧ3, ἐμέϊεπι, ἴοῦ, ΙΠΙ, ει. όσοι 
Βεῦτ, Β. 1. ρ]ογίφιθ ΤΙοῖε, τοοδητίοιεθ ρος ὐσίπεπι τοδὰ! 46» 
ταιῖ, - [91]) δαηρμὲδ. Ηοε. Υ1γ 8. ἴωοοο [91 Ιοβογαμε 915. 

λ 
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- ἘΠῚ ἀεοον. Αἴσμ. Τιανῖς. ΧΧΤΙΙ, 40. 50. Τλαϊπιια Εέονοο. 
ἔῃ δνυδοῖ, Παδὅ. ἔο]. ΧΙ. ἀδηιοπειῖταῖ, “4μΐαπι Ὦἢ.}. θαυ ἄδιας. 
νοσδη ᾿δῦτ. βογναββθ, δ6α 4]1118 νοοδ] δ 8 ΒΌΡ ΒΟΥ ρτΐ8 ὕδωρ.᾿ 
,᾿«4ημέαε μᾶθὺ ἰταηϑ]αῖῖο ἀροβί “ἃ Αρρς με ὡρ ἩἩδχαρίογιιπε 
ἹΜοπεξαιοοπέξ,. -- τ], ἑπεπααξίο, [ε8. ΧΧΧ,, 80. οἰς ὕδωρ 
καὶ χάλαζα συγχαταφερομένη βίᾳ, 5ἷσαῖ ἐπιδεν δὲ στο ὑπ 
ἀοϑοθπάδη8 νἱἹοϊθηῖῖα φυδάδπι. δ πέϊον δρυά “«“γέδέορλαηόπι 
᾿ὥδωρ ρὲμνέαπι ἀοποιῖαὶ. 8105 δορί ἧπ Κ δερὶ5 ν. 26ι. ἡμερῶν 
τεττάρων τὸ πλεῖστον ὕδωρ ἀναγκαίως ἔχειν τὸμ Θεὸν ποιῆσαι. -- 
35, αἶδ68. ΝΑ. Τῇ, δ, τὰ ὕδατα αὐτῆς. Τιορεταπξ 5550. -- 
Ἄπτο 1". Ἐοοῖ. ΧΧΧ, 16. Ηἰο φιοηυθ ξ3} δὺξ 350" Ἰοροσυπῖ,. 
“ Ὡν, πιαγε. Ἐχοά. ΧΙ͂Ψ, 2». Εγ. ΧΙ ΙΓ. 0.. Ηοβ. ΧΙ, ει. 
ὯὈ1 ΙοοῸ 3") ἔοτίδββϑ Ἰερδοτπηῖ 3. [Ιάρη να]οὲ ὅθ Ἰοοο 
Απιοβ. ὟΙΠΙ, 12. 166. ΧΧΙ͂Υ, τά. δὲ 7λεού, οἱ ΤΧΧ Ἰοοο 
[9 Ἰεβοτυπε 25 55. 7πο. 2 ϑαῃ. ΧΧΤΙ, ι᾽6. - Ἢ3. Ναδύχη, 
1,12. κατάρχων ὑδάτων πολλῶν. Τιοροτυπε 5 Ὁ ὑω, 
Οπλΐ880 13) δὲ “3 Χ]. - Ἰϑὴ, σαοοέμδ, ἀαϑϑιιθέμα, ἴδτοτν, ΠΠ, 4, 
ἐφ᾿ ὕδατι. Ηϊο Ἰοροτοπε τοὺ οοπῖτ, 6χ [9 . - ῬἼΘ 0 ρέμνϊά. 
Ἰ]Πδοα. ον. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, γ. Οοηῖοσ βρτὰ δὰ 351. - Ὁ ρϑῖν 
εἴο!α. 1ε5, ΧΧΧ, 22. Ἐοτῖδβ86 ἰδρθεθηῦ Ἐ35Ὁ, ἔοτἔββδθ διυΐοηι 
τεβρεχοτθπὲ ᾿ἰηρδηι Οορίϊοοα, ἰπ 4ατὦὋ ,,2ο. αὐ μαᾶπι ποῖδξ, 
ὉΠ 66 ἢ θὲ δ: ἀηφμα δκίγοἔϊδ 8. 867 ΜΩΖ[εδ. « "Ὃ. 4ιεῖ8, Ἐ,ΖΘοἾ,, 
ΧΧΧΗ, 10. Εἰ Βἷο Ἰοροσιαπῖ 39} δὺξ "Ὁ. -- 3: ὦμαΐ. Οεη. 
1,2. 6. 7. οἵ ΑΙ151 δδορια8. Ηδρ. 117, 9. ὕδατα πορείας. ᾿Οἰοοδαά 
,Μ5.5. τὰ. σαηΐξ. ϑογίρέ. Ἰαρθηξ ὕδατα πολλὰ, οἵ Θχροπαπὶ τὺ 
ἔϑνη νῦν. - ΡΌ, τδοορέαοδωπι ἀφώάγιπι, [ε8. ΧΧΙΪ, τι. - 
πρυ, ἐγγέσιπε ράθοιεσι, «(4:. ὅγπιπι. Ἐσεοῖ. ΧΙ, τ5. -- 
ΝΥ 2 ΡῬ]ασ,  μοηέα. Ἐνχοά. ΧΥ͂, 8. ῬΕ. ΧΧΥΤΙ, το. Ῥγδθ-- 
ἴοτοα Ἰερίτας ἀρὰ 7π0. ἃ 88, ΧΥ͂ΙΙ, 16. υδὲ τὰ ὕδατα, 4αῖ- 
θὰ π1}1} ἴπ ἴοχῖα Βοῦτ, τεβρομπᾶθξ, βῖπ ἀυδίο 6 νυ. χ5, 
{τϑτι5]αἴα βαητ, δὶ ὃπ σοιηηδιποταῖωτ. Ῥγοῦ, ΧΧΧ, 16: υδὲ 
νἱἀδηάμυβ 7ασρένμδ, Τυάῖτῃ. ΠῚ, 5. ἑτοιμάζειν γῆν καὶ ὕδωρ τινί. 
Ἐσσατ]α 80] 6) η18 46 οἶδαϊέέοπθε αΌϊ νἱ ἃ. Ογοξέμδ δὸ 7. Ὠομρ. 
᾿ἑαεὶ Αἰπαϊδεέα ϑαογα Ῥ. 1. ν. 170. 664. ϑ8ίεν. ΧΥ͂, 5. ὕδωρ 
“σοφίας » Ὦ. 6. δαἐμδονγέπεοπι δὲ δεγγέπμεπι ραδιίμγ, ἀτιέπεὶ, 

ποᾶ δαριδηῖία Θχθιροῖ οὨ]τοΥ 8 δυΐβ, 0011. ἴο. ΙΡ΄, 14, 
δϊν, ΧΥ, 1:6. γ͵ι1ά6 βῃρτα 8. ν. πῦρ. ᾿ 

ὝΔΑΤΟΣ "ΕΞΌΔΟΣ, αἀφιαο εαέέμδ, ἢ. 6. ζοτιδ. “ὙἹρΌ, 
δραξωγῖρο. Ῥτον. ΧΧΥ͂, 27. ΄ ᾿ - 

ΟἹ. ἘΝ ΤΟΙ͂Σ “ὙΔΑΣΊ, 580. ὄντες, νοὶ] ζῶντες, φωΐ 
διεγιέ νοΐ οἰνμπέ ἐπ ἀπιέφ. ὙΠ 5335. 2 Δὲ ξεναδ. ἢ. 6. ἔεγασ 
ἑωρπέογσδ. ἸοΡ. ΧΙῚ, 26, βασιλεὺς πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασι, ͵ 
ΤῈΣ οταπὶμπι Δα. ΔΕ]. ἈΘοῖΘ. Νδηι ϑούῦο ἰδὲ δεῖ ἀθ διηΐ 
118]1 ΔαΏΔΙΙΟΟ, Ὡ60 ΟΡ 68 δίδίῃοτο, 608 γὙγ 16ρὲθ86. 

"ΠΛΗΡΘ Α14 ὝΔΑ'Ἑ ΤΩΝ, ρἱοαϊεμαίπιθο ἀφματιπινν 
25 εν, αἶνεῖ ἀφμαγωπι. Οδαι, Υ͂, χ5. 

ῷ 

’ 

΄. 
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ὝΔΩΡ ΦΕΡΟ ΜΕΝΟΝ, ἀημα αρτέαξα. ἘΞΛῸ »Χ855 Ἐ541, 
ἑππααέϊο δἰσνέ γὲνὶ ἀφιαώγεπι. ἴ65. ΧΧΧΙ͂Ι, 2. ᾿ 

ὝΔΩΡ ΒΙ]47᾽ 9 Σ᾽ ΑΝ ΦΕΡΟ ΜΕΝΟΝ, ἀφια νἱοΐοηο 
ἐξν' 5ιγϑπι αἀσίέαξα. ἘΝ ΟΥ) ἘΣ ΤΩΝ ἘΞ) ἀφιραθ ὀχίγαπεαῦ 

γι 7ειϊσίαο βιωδηξεθ. Ἰθεδτο. ΧΥΠΙ, ιά. . 
ς ΜΚ ΣΠΕΡ ὝΖΩ» ΚΑΘΑΡΟΙΝ. ὈνΘΌ, α πιαορωῖα, υδὶ 

δ Ὁ.}.} Ἰερεταπε 3950. Ἐπὶ δῃ1π| ἃ- 9.9 οἱ μ᾽59 Ατδδιδυβ οοάθηι 

, δ ξιϊποδῖῃ υδϊεδίτπαι, - Ψ})|ιά4 6 Δ ὲ ἄφεσις, συναγωγὴ εἴ ὕπτιος. 
ὝΕΊΙΟΣ. δεμέδέμδ, δὉ ὑς, δώϑ. “γι, διὲς. 168. ΟΧΥ͂, 4. ΥΙΧΥ͂Ὶ, 

5. 17. - 3, δια. Ῥ6. ΧΥΤ, τά. ἐχγορτάσϑησαν ὑείων, δὶ ἴ8» 
τσὴ 81π6 ἀῦ10 δογι θη ἄπ δὶ υἱῶν. γιά κα ἢ. }. 2. Βοε.} 

τ Μαοο. 1, δ0. ϑύειν ὕδια,, δο. κρέατα, βαοτέβοαγε οαγπδα διϊίϊας: 
“γα οἱ 2 Νίαοςο. ΥἹΙ, ,. 4 Νίαοο. Υ͂, 6.. 

ἐλοᾷς ὙΕΊῚ" Ζέδ, ρίμο, 80 ὕω. Ὡνῶλη ΒΠΙΡΉ. ἃ νύξ, ἰάθιι. 
“4ςμς εἴ ΕΧΧ ἔδτοπι, ΧΗ, 22. - ες η ΗΙΡΕ. ἃ ἼθΏ, ᾿ἱᾷοπι. 
Ιοῦ. ΧΧΨΤΙΙ, 46. ' ἜΝ 

ὙΦΊΟΣΣ, ρίμνδα, πῶ, ἰάδιι. Θδη. Π, 12. ΥἹΙΙ, 2. 
1 ἐν. ΧΧΥΙ, 4. ὁὲ 41:81 βαορίαϑ. ὅγπγωπ. Ῥβ. ΤΓΧΥ͂ΙΤΙ, 2. 86. 
οαπάμπι δωξάαπι 8. ν. ἑκούσια. -- ϑῦλ. ἘΖθοι. ΧΧΗ͂Ι, η4. - 
Ἴβῳ. Εχοά. ΙΧ, 34, 356. Ὅδας ΧΙ, 11. γ4. εξ Ἰδὲ ἐδορίαι. - 
25) θυ], ἀφμᾶσ. Τρ». ΧΧΧΥῚ, 27. - ρεῦ, »αδέαξέο, ἘκπδοΒ, 
ΧΧΧΥΤΙΙ, 9. ον ὑετὸν Ἰπι6]] αὶ ἐγιδγδηι οἱέπν ζωγδίπθ 601» 

ις διησοέϊσπ. ὦ δυῖϊο! οχ δὰ ἢ, ἀγα. ἐσηπιρεσέσέεη, τπιοῖαϊ, - 
᾿ἥοϑ, ἑπμπαάαεῖο, ΤοΡ. ΣΧΧΥ͂ΤΙ, )5. 
οι ὝὙΕΤΟΝ ἜΠ4ἅ ΓΩ. ρἱμνέαπε ἑπάμοο. “οϑοσι ἨΪΡΒ: 
μέωστο ζαοίο. Θελ. ΥἹΙ, 4. κω 

ΥΓΟΣ, πέμμα. Ὑδοὶ Ρίατ. Μ)έὲξ, ἔδενε, Ῥοδέογέ, ἴξ, δογνἕ, 
Ὅς, ραΐέαγ. κ Ῥαΐν. ΤΥ, 5, Νοὴ πιᾶ]ὶθ ἴῃ ἢδὸ ογαιϊϊοηΐβ βδίδι 

᾿ς Οὐοπῆ. πε, δά ἢ. 1. - ῶμιε, ἄσπιο, Ῥεον, ΧΥ͂, 2ι. υἱός. Ἀεοῖο, 
Π, 48ῖδ τοξουτωσ δὰ πιδίστεμ. - πε, αίον. Οδη. ΧΧΧΥΙ͂ΣΙ . Ὁ: 

υἱῶν, 55:80 δούδιηι. Ἀ Ῥᾶτδ]. ΧΙ, 58. υδὶ εδεἴϑδιι βοηβπα ἴθ. 
βροχφϑγυως, οοἹ]αῖο 1000 ρᾶγδ)]68 10 2 ὅδπι. ΧΧΊΙΠΙ, 55, - ὑῶν, 
νἕν. Ατλοϑ. 11,.7. καὶ υἱὸς καὶ πατὴρ αὐτοῦ. ἃ ϑδια. ΧΧ, ὃ. 
υἱός. 1π0. 101 Βαθϑῖ ἀνὴρ υἱός. ̓  ΜΕΒΐ πέταφαο Ἰδοῖῖο βυβρεοία 
ὁδξ, εἴ ἀιρίξνοσ, 1]υἀ υἱὸς Θχ ανος.. ἢ. 6. ἄνθρωπος, οτῖπαπι 6886, 
αῦο ἄποῖξ ᾳφύοᾳυϑ νοτγβῖο ἤηο. 72πὲ. δὶ υἱὸς νετὰ Ἰδοῖῖο δββοῖ, 
ἀπ ϑεααθηῖιθυ8 ἠυοάπς δοσιροπάμμι 6566 παρανομίας εἴ λοι" 
μοῦ. - δ, πανῖδ. 1 Ἀορ. Χ, 22. ὍΔΙ τατθη δ]ὲ Ρτο υἱῶν 
τοοῖῖυ νήων ΘΧὨΙΒΟΩΪ, - θα ῥυτ, ρὐγί. ἴοϑ8. ΚΧ, σ. Τυὰ, 
ΧΗ, χ.. 2 88πι. ΧΥ͂, 6. - ΥὯΝ, δέγγα. Ἐποοῦ. ΧΧΥΨΤΙ, 17. 
(Ζεντα Ἰογαεῖ ρομίταν ᾿, 1. ῥτὸ ἑποοδὲξ ἔογγαδ ἰδγαϑὶ, ἀδ ααῖθας 
γοχ υἱὸς δδορίης δάβιρεϊατν. - Ὠ53, ἀοπιωδ, ξαπιΐέα, Οδπῃ. 
ΧΙΗΥ͂, τι. υἱοί σουγ ζαπιέξἑξα τὰ. Οοηξ ΝΜατῃ, ΧΥ͂ΤΙ, 25: 
Ἑχοά. ΧΥ͂Ι, ὅ1, οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, ἈΠ], Ἀ. Φ, ροεέσνὶὶ 15τᾶ6}15. 
γι άε. εἰ ἴο5. ΧΥ͂ΤΙ͵ ιγ.. ΧΥ ΠῚ, 5. Νοβειι, ΥῊ, 28. Ἠος. [, γε 

"δὲ ὁομῇ, ζογρεέμπι ῬΑδίοὶ, ϑαον. Ῥ, ΤΒ ο, λά, Ῥ. γ6, - γ5, ἰα 

Ἁ 
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γἷυτ. 55.525. Ἐχοά, π, 10. σαορεένωα, ὙιΔΟ γοτϑβ, δ γερο 
Θεό. ΧΙ, 5. οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἀοπιέησε. δὶς δὲ 4110] 88. ΄ 
εἴτω. Οοπξ, Κιογείέμπε 1. οἷν; Ρ- 532. ὁδηα. οἱ Ῥτον. ΧΥ͂, 12, οἵ 
Ναὶ. ΤΥ, 6. Ἀδὲ Ἐπ 13 τά τὸν ἄνθρωπος. Ταά, ΟἹ, 8: αἱ υἱοὶ 
ἀνατολῶν , δ. 6. ἑποοίαδ᾽ νεῖ ρμορμὲἐ Οτιεπιῖ8. Τυά. ΧΙΧ, 232» 
υἱοὶ παρανόμων. Ἀ. 6. ἐπέφμί. τι θαι. ΧΧ, 30. υἱὸς ϑανάτου, 
Ἡ. 6. σπογέθ ἀΐρημα, 601].  5δάι. ΧΙ], 5.- Μαΐεβ. ΧΧΙΙΠΙ, 1. 
υἱὸς γεέννης. ἢ. 6. βεϊιδηπα αἴργειεο, οἵ 0. ΧΥΗ͂, 12. υἱὸς 
τῆς ἀπωλείας, οχίτίθ. σὐὐρπι. Οὐδ Ε. Ζοτεοεέέμπι ἰδ. εἶξ, Ρ- 66. 
466. δ6 ποῖδῖδ δύρτγα 5. σ. ἄξιος. 2 ὅϑ8πι. 1, γ. γένεσϑε εἴς 
υἱους δυνατούς, δοιοῖα «ἐγέ δἴτοῃι!. ΟΟ,Ε, τ Νίδοο. {Π|, δ8. 
ϑικασ]ϊῖοσ 2 ὅ4πι.. ΧΙ], 28. υἱοὶ δυνάμεως, δέγεμε, 6011.» Ἄερ. 
1, δὰ. 1 Ῥατ. Υ͂, "δ. εἰ νἱ46 Κογδέξμπι 110. οἷξ.. ». δ0. δόᾳῃ,᾿ 
4 Ῥαι. ΧΧΥ, 1, υἱοὶ τῆς δυνάμεως, “έϊ επογαἰέμα, δ, ἃ. πιΐο, 
δέέεο. Οουΐ. ἀνὴρ δυνάμεως ΒΏρτα. ἘΒαρ. ΧΙΧ, χ3. υἱοὺς ᾿“ἰδὲμ, 
ψοὶ, ὧΣ 4)" τοῖα, ᾿ξδὲν.» ἢ, ὁ.. ἑηοοΐαϑ ταρὶοιῖδ Ἐάδη. Ἐπάτ, 
Τ|,.. υἱοὶ τῆς χώρας. ἴπ φτονϊποῖα λαδέέαπέδε. Οοπξ, Σξογαεζισ 
, 6. Ρ-. 68. Ἐπάν. ΤΥ͂,.1. εἰ ΥΙ, 19. υἱοὶ τῆς ἀποικέας. φιὲ ἐπ 
οαρεέρέέαίαπι, αὐάμοιὶ ἤμαγαπε. Ῥο. ΟΧΧΥῚ͵ ὅ. υἱοὶ τῶν ἐκτεξισι 
ψαγμένων, μὲ οασισοοτεῆι, οἷ, 6. ἰαχῖα, ϑιῤάαπι: οἱναφοῦρα 
Ἐδιασεδεο. ΜΕῖθΕ, γιὰ διυδάαηε ἔπι ν΄ υἱοὶ ϑεοῦ ὃ᾽ὼὸῖο, ν. “7φα. 
Ιότθιι. Π,, ιθ6. υἱοὶ Μέμφεως, ἑπροίασ: ΝΙ δια ρἈΐδ.. 106}. ἯΙ, 4 

᾿ τοῖς υἱοῖς τών Ελλήνων, Οταεοῖς. Ὑιὰο βυρζδ 8. ν. μήτηρ εἴ 
«τέχνον. ϑῖο οἵ Δοπιδρο οἷς ᾿Αχαιῶν "Δολὲνξ, Βμιδϑοῖῃι ἀϊοιιηξῶξ, 
Ἐνεοοῦ. ΧΧΧΤΙΤΙ, ὅ0. οἱ υἱοὲ τοῦ λαοῦ δου; Ραοριμέμι8 ἔμμ8. Οοηξ, 
Κ᾽ ονεείμπε Ἰνδ. οἷς. Ρ. .78. “1. 1δο. ΣΙΧΥ͂, 20. υἱὸς ἑκατόν᾽ ἐκῶν; 
ἢ. 6. σμῆι οαγρέμτη 4108. μέ τε8 ἡμενίε, 560 ξ. οἰόπι αἴπιρτὶ οομ4δ. 
φέπιμεγι αἰξέρσογίέ, Τεπέοηαγίμδε ἑκατονταετὴς.. ΜΙ ᾿ξονξέέμηα 
215. οἷτ. Ρ' ὅ0) δὲ 4089 δ᾽ Ἰαΐα ὁπ ἐπ Υ. εἰμιὲ ροδὲ βοῦς, γ5.. (ζ, 
Τδτδη. Π, 15. υἱοὺς φαρέτρας, ,έλέος Ῥδαγοίέᾳθ, ἢ, 5, ϑαρὶβ- 
2.6. Οοπέ. Ῥονφέέμηι Ρ. 69. αἴφι;. 10}. Υ,, 7. υἱοὶ γυπὸρ., ἂν, 8. 
φυωδὲῤ πτοϊτατίδ. Οὐπέ, ὠοέαῖα ἰὴ νοῦ τέχνου, εἴ [ον 1, 15. 
ὩΒῚ Π34"}2 ΓΟΧΧ ᾿τοτοχρεδιδέων περιστερέδιον,», Ἀῳζέιπι δοἰμτῆν. 
δέμγη. - Σ ΘΧ 15 'συπὶ 4 ραγδρ. ᾿ΝΌπι. ΧΧΤΗ, 18. ΧΧΙΝ, 5. 
15. - ΩΣ, ᾿ἀἑάξῥοο. ΝεΒαίω. ΗΙ, τι. υἱοέ δου-. Τιδροτῶεξ ξοβθ» 
ἘπθοΝ.: ΧΥΤΙ, 4. ἀδὶ ἔοοο )33 Ἰεβϑτγιδὲ 5.25. ΑὐἀάοῚ Ἀρρ,. 
Ψ, 56. --.23.- ̓ Βαηὶ, ποιαθα υἱτὶ, ΝΝδμδαι, Χν τῦ. Σιορεσυας. 
“23. - 22 ὧν ἰαπισπέο. ἘΞΘΩὮ. ΧΧΥΙΙ, 3.. Τιοροτυπξ 523. - Ἢ 
εἶ614, ἴθ δι. ΤΠ, 46. ὟΥ, 24. ΥἹΙΙ, κι5. - 55. Ζπῴα. Οεη. ΧΧΧΥΙ, 
2. τά. 89. - ττΘ,. ραίγμμα, 2 εχ. ΧΧΊΨ, 17. - ΚῸ 1, 36πιδῆι, 
ἢ, 6. ροδίογί. ΝοΒεα.. ΓΧ, 2. - Ἴ5), δαποίμες, ἧϊ, πε μ8. 
Ῥ6 ΤΧΧΧΥΤΙΙ, τ9. τοῖς υἱοῖς δου. Οδτγωρεαπι. ἢοο νἱάοτεὶ ρο9- 
δεῖ δχ αγίοις, κεὦ φαπεοιὲ Ὠδαὰ τατο βδὲὲ οὶ ἀἰουμῖαγ, -- οὗν, 

᾿ παΐέμδι μμδσ, Οδω. ΧΧΧΙΙΠΙ, 2. Ἀυϊ}. 1,5. 4 Άθρ. ΤΥ, ᾿. - ᾿ 
ἽΝ Ρδσε, βόπεναπδ, βεπέδον. Ῥτον. ΧΧΙΙ, 44. Τιεροταηξ “Ὁ. 
δὰξ πον -' Ἴλῦ5γ, 1. 4. τ. Ἰ Ῥασ. ΧΧ, 4. .. 29, αἴδοιδ. Ρϑ5. 
ΧΧΥΙΠΙ͂Ι, ι. ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ υἱοὺς κριῶν, αἰβοεῖο Ποιαῖμο 

' 

7. 
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ἑωνεήσοσ ἀτίοῖθβ. Οὐ Ὁ. Κ ογδέξωπι ῬΑ, δαον. Ῥ. Ἱ, ο. 15.} 
585. Τιὰ έοίδεισ. ϑοὰ σοαϊαδγιηξ Ἀ. 1. ἄπδε νογβϑίοῃεϑβ, εὲ 
ψοτθὰ υἱοὺς κρεῶν τοξοτοπάα διηὺ δὰ τις 523. -- 773, δασεγίοθ, 
Ἐάν. ΙΧ, 7). 1, εξοταῦῖ 153, ἴάοπι να]εὶ ἀ6 ]ο6ο 2 Βορ. ΧΧΥ, 
χϑ. δὲ υἱὸς τῆς δευτερωσεως οοοαετίῖς, - ἴγὺ; ἐγγέδογ, Ῥτονυ, 
ΧΠΠ, ᾿. δὲ ῥὑτο υἱὸς ταροπϑυδιη 6δὲ λοιμὸς, τ ἴδῃ ἤαερε. 
γμς τεοῖθ σοπϊδοὶξ, - 29, ὧδ ΝΝο. ἵετο. ΧΙΥΙ, 25. υἱὸν 
αὐτῆς. Νιάδητυν 16 1886 γ8] “2, δὲ δῶ, γ6] "232, Υ6] 53, 
χᾶπι 3 θεῖ Μέξεεδ. - ΠΡΙΒΦΘ,, ζαπιξέέα. ΝΟ. ΠΙ, 5, - Γϑ Ὁ 
Ῥίυτ. λοπιέπδδ. 168. 1Π| 24. Ἐοτγχῖαββα Ἰερθγυηξ ἢ"23. - ἾΠ)» 
λαδίεαςνέμπι. ὙΠοοά. Ἠοβ. ΤΧ, κτ8. υ͵λοὶ αὐτοῦ. Τίοο0 “335, ἐξ 
λαῤἑεάομέο, Ἰεβοτοδῖ οὔπὶ ΓΧΧ ποὴῷ. - ἼΩΣ, ϑόγριδ. 2 ϑ812. 
ΤΙ], 50. τῶν υἱῶν Δαβὶδ» δογρογεπ, Ἰ)ανἰᾳϊθδ. Ψιάδ οὲ Ποῦ 
ΧΧΧΕΙ͂Ι, 44. - »0ῸΒ, )αοΐδα. Ῥτον. ΧΥῚ, (6. ᾿μερογοα 13. - ΡΒ 
Ῥατι. ῬᾷΒ. πωπιοραίμα. αΩ. ΧΧΥΙ, 57. -- Ῥω, ἐγέδιισ Οδὰ, 
ΧΙΙΧ, 28. υἱοί, Μοε]ίοτο ρτοξϑοῖο βρββω, οὐκὶ μὲς ἀδ ἐγ ΡῃΡες 
πουάμπ Θχ᾽βίϑπε θυ πιξωΐθα δραῖας. Ώους. ΧΧΙΧ, 41. 1οεὲ 
ΠῚ, 12. « Ῥγιδείογεα Ἰαρίϊμσ 1Ῥασ, ΧΙ, 4. δὲ υἱοὶ δῖα χατον 

φᾳοῦντες ἦπ α΄. ἐδ ἴῃ οἱ πιαϊαπ πα. δὶτ. Ἱ, 12. υἱοὶ σοφίαρ, 
Φωίίονεε οἱ οεοέαίογαθ δδρι θηϊῖαθ. 810 φυθοαυο τέκνον Μδιδ, 
ΧΙ, το. ϑίνοωο. ΕΥ̓. Χ1.. ἔσῃ ὡς υἱὸς ὑψίστου, Ὦ. 6... 22ὲ0 φαγί» 
δέπεθ σ᾽ ἐφ, 00]]. “Μίδιι. Υ, 9. ἴζυο. ΥἹΙ, 836. 51χ.. ΤΥ͂, 12. 
υἱὸς σοφίας, «ἰἰδοίρεῖμα,, σεῤέον, καρ ϑηξῖδε, ἱ. 4. ἴῃ δἱΐεσο 

᾿ χπδιαῦτο ὃ ζητῶν αὐτήν. Οομ. 84Ρ. 1,... οἵ βρτα δα δϑέγαο. 
ΕΥ͂, 12. ἃ πιὸ ποῖϊαϊα. Ἰυϊτοτάτπη τος οεῖοτ, τ, ο. Τοῦ. Υ͂, 19. 
Ῥοεῖ᾿ Δνανία τοῦ μεγάλου, 901}. 1.Ὧο. ΙΧ, 65. οὲ 1ο". ΧΧΙ, 2. 
ϑὲσ. ΧΙΥ͂ΙΙ, ι2. υἱὸς ἐκεστήμων, ϑαρέρηεοοίπιεδ, 840. ΤΠ, 1ιδ. 
Ὕ, 5. υἱὸς ϑιοῦ. 6. αδενοίμε. ϑαρ. ΧΝΤΠΠ, 15. υἱὸν ϑεοῦ, 
)6ο οἀγεπι. Ταάϊιῃ, 111, 16. υἱὸς ἀνθρώπου. ἄοπιοι ι Νῖδοο. 

᾿, 11. υἱοὶ παράνομοι, ἐπιρέέ, 60]1. 1Π|, ἅ6. εἰ 58. 1 Μίαοα, ΙΓ, 
4. οἱ υἱοὶ τῆς ἄνρας, φμὲ ρῥγασεέάίο ἀγοεπι ἐσποδαπηξ. 

ὝΛΑΚΤΕ 22, Ἰαῖνο, αἰδαένο, δΌ ὕλαω, ἰάθη, γ132», ἰἄθιι. 
1δ5. ΤΟΙ, 10. κύνες ἐνδοὶ οὐ δυνήσθνεαι ὑλακτεῖν. ' 

. ὝΛΜΔΕΙ, ογῖνα, ἴῖἴ, ἐέσπα, ἷξε, πιαίσνίᾳ, ργαορίσχέμφ. Ὧι," 
εὐμαϊβοίμπι, ἴον. ΧΙΧ,, 20. τότε γνώσονται, ποῦ ἔστιν αὐτῶν ἡ 
ὕλη, ἴαπο δορβοβοθοξ, υἱδὲ οἷξ »γαείσχέια 1] τυ. ἴτὰ δὲν: 
έμθ. ϑοᾶ ὕλη ἢ. 1, 6δδῖ ϑρεοϊαΐϊαι πιασέεγία 5.. σαώδα Ροσμῶγιπι 
αἰἱνέπαγωπι, Ὦος δοϑδα: μέ δοϊαΐΐθ, 4μο δσὰ φωΐδειδ- [αριῖε. 
“εφέγὲδ πιδρμαγέἐϊδ ραπαδ ἀἐνέπαο. ϑϑουπᾶσπι ϑολιρέέκέωπι ΟΧΧ 

ἡ) 0 Ἰερἶ886 εἴ 6χΣ διδῦ. ς λυ » ἐεία.,, ἐεαέμγα γ ΧΡ] Ἰσᾶ8890 γῇ" 

δεπίυτ. -- ΠΟ Ἵ Π, 4γίνα. Αἴφι. α ὅδ. ΧΧΤΙΙ, 16. 6. δὲ 19. - 
ΞΥΩΛΛῺ) αἰξέεμαο. ἴπά. Υ, 17. 860. Οοπιρέ. ἐπὲ ὕλη, νὶτῖοθα ῥτὸ 
ὕψη. - π30, ἐωρτιγέμπι, Ιου. ΧΧΧΥΠΙΙ, 4ο. κάϑηνταε ἐν ὕλαις 
ἐνεδρεύοντες  5δθάθαϊ ἴῃ ὁγίνέδ ἰποἱἀΐδπξεβ. δολοί. δά. δοπι, ἐν 
κοίταις. -- ὙΈ, δεηξίθ, 168. Χ, 17. φάγεται ὡσεὶ χόρτον τὴν 
ὕλην, δοπιοάοι ἰδμαυδαι ἔοεηπαι ὁγέναπι. - σε. Ογεέδῥέ 485. 



ι 
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Βτοπῖὶ. ὕλην, σύνδενδρον τόπον. ϑᾶρ. ΧΙ,;, ι8. κείσασο τὸν 
φοόοσμον ἐξ ἀμόρφου ὕλης, οταδῃ8 δνππἀμτ ΘΧ γιὲ πιαΐογία, 
Οουἴον Ῥίαέοη. Τέπι. “Τ. Χ. εα. δέροπξι. Ῥ. ἀ. δὲ ΖΤέπιασιρ 
ον. ἀθ απίπια πιρῤργιάδ ἀρυᾷ Τὰ. σαἰς Ορεδο. πιγελοί. δὰ, 
«“4πι|σέ. χ682. Ρ. δ4ά4. Ψ|ά6 οἴ 84ρ. ΧΥ͂, τ5., 81::. ΧΧΥ͂ ΤΙ], 10; 
4 Νίαοο. Π, δ. δ᾽ ὕλη 68 πιαίογία 8. αἀγρωπιθηξίεπι ἐξδτέ. ᾿ 
ζω. Ῥγορέον πιοεἑἐμαέπθπι τόγεπι. 1 διλαὶ ἀαοαιι πιαέογξαηι. 
φμαπιοηφιθ, παν αἰξχμία δὲ, δγέναπι νοσδαῖϊ, 6. δ. «γένα 
γόγεσ αο ϑεπέοηέξαγεπι ἀρὰ Οἱο. Ογαΐ. 1Π|, 46. οχίτγ, Οοπξ, 
Ταδτέοέξιπι δὰ 8, Ἡἱρροίγέωπε Ἐ. 11. Ρ. 579. δωέάαε: “Ὕλη, 
ὃ σύνδενδρος. εὐπος. καὶ η σκῆψις ̓ν ἢ πρόφασις, ἡ υὑπόϑεσις. 
“Ὕλας χορηγῶν. καὶ τοσαύτας, καὶ ξένας. “Ὕλη δὲ καὶ 9) εἰ- 
ποιουμένη ὑπὸ τοῦ εἴδουρ᾽ πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον, ἤ φύσει, ἢ 

τέχνῃ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους ἔ ἔχεν τὴν σύστασιν. οἷον, ὃ Σωκρατης ἐξ 
ὕλης μὲν τῆς σαρκὸς ,» εἴδους δὲ τῆς ἀνϑρωπένης μορφῆς. καὶ 
τουτὶ τὸ τεγνητον, ἐξ ὅλης μ᾿ τοῦ ξυλου, ἕΐδους δὲ ϑύρας, ἢ 

; μὐμα τ ἢ ἄλλου τινός. 
ὙΛΟΜΑΝΒΙ Ω, εγίρδεοο ̓ οπαίδειο ἰωπκμγὲο. ΡΩΞ , Φρα- 

ὅμο. ὅγπιπι, Ηοδ. Χ, 1. ὑλομανοῦσα, ὕγοπαϊδως ἐμαμγίαπα ν6} 
ὀσώδεγαησ, Εἰδογοπ, φιαα ἐδέα ἐπ ΤΓΟΏΣΘΩΝ ογορογὶ. Ἐςχ᾿ εἰσ Ϊ- 

Βοδτίοιϑ νοὐΐϑ ἐμ 1. δτδΡ., 81 εν ποῖαϊ πιμέξαπι ργοίοπε ρρ- 

Ῥογέέ. ίάθ ἀποφυθ διναδοη. ΧΙ, Ρ. ιτοοῦ, Β. ὯΒῚ νἱὰθ δηδ. Ὁ 
ὙΛΟΤΟΊΗΟΣ, εγινϊοίάα, φιὲ αγδονδο ἐπ ογέρὶδ ϑωροξαἑα, 

᾿όῖς ΟΘΕ80 ἡ δεξγαΣ ἐϊρπαΐέογ. ϑᾶρ. ΧΙΠῚ, ει. ὑλοτόμος τέ- 
ατων,  αδϑεν ἐξρπαγίωδ. Κζωΐ. αγεΐγεκ. Μευγοῆ. ὑλοτύμος ξυλο- 
τόμος. Ζοχ. ΟὐνιδΣ 2,35. Βγοπι. ᾿“Ὑλοτόμος, ὁ δρυμὸν ἐκκαϑαΐ- 

. ϑὲο ἀθ δοπιηλθουσ συοαὺθ δαἀδέβϑεων δρυὰ “οσιον.. 
21. ψ' 1. 

ὝΛΟΧΑΡΕ' Ω, γαπιΐα ἰμαι 107. ΠῚ » ἑάδηι. ἄφιι. [εε.. 
ΧΧΧΥ, ». ὁλοχαρήσει. 118 φαοᾳύε ϑδρδγεδι 

ὝΛΘ ΔΗΣ: «γίνοδιδ, αγδογέδιι5 ἄἰδνδειδ δὲ ορασιδ, ἰἴδτα: 
ητοζέωπι πιαίογέαπι λαδφηϑ., Υέγπι οορία αὐππάαηα., αἶνος... 
οτσὶ, οπιπέροξδηδ, διβὲοίοπδ. Ἰον. ΧΧΙΧ, 85, ὅτε ἡμην ὑλωδὴης 
λίαν, οΌπι οὐληϊυη γόσιιῦ σορὶα νδ]ά6 Ἀδ απ ατϑιο. Οδοίογ 

. αἀάϊ! γμοιεϑῖ Βΐο Ἰοστ ]οο156 8] ατῖ8. ἃ ϑροΐλπὲο ἴῃ λῖρσο ἐδ ὀαυγα- 
πιὰ Οὐγδοοαθ ρανίδα Ρ. 241., φυΐθιυο ἀοσυϊξ, νοοσέπι Εὐλώδης ᾶ 
᾿δομηπείάεγο ἐθπιογο ἀυδίαπι μαδϑτῖ.. 

“ὙΜΕ' ΝΑΟΣ, 80. ᾿᾽ΘΙΔΗΝ νεῖ ὝΜΝ ΟΣ, ἄγπιπεα 
πειρεξα έν » φανπιδσι, ᾿φιοά οαπξξιεγ' ἐγ, 267 πμρέξαϑ. 2 Μδώο. ΤΥ, 

6. θρῆνον ἀνϑ᾽ ὑμεναίων ὁμοϑυμαϑὸν ἐξῆρχον, Ἰδυιοηταπι Ρἕυ ; 
γπιρεῖς πιωρϑὲέα  δδισ ὈΏΔΏ ἐπ τ Γ ἐποίριεραηξ, Ἤοπιεν. Ζ, σ᾽, 

45. Ηεεγοί. ὑμεναίων, γαμικὼν ἀσμάτων» μέλος ῳδῆς. Οσπξ. 
ϑωέάαπι ἴῃ ν. ̓ γμεναίων, εἴ Πεεγολέωπε ἱπν. ὑμέναιος. 

ὙΠ ΝΕ ὲ, -ἀγπιριση οαπο, οαγπεὲπθ ἑαμάο, σαπέιε οοἶε- 
ἄνο, ἴι. ἀεὔεο, ᾿ἀερέονο. λον, πισαϊϊἐδν. Αφωίία Ῥς, ΧΧΧΙ͂Υ, 
3. Ηδθεῖ αφυϊάσαι π5η . 1. δππο υὐδαλλχω, ΨΙΣ ΔΙ θῈ. Δυδιισονν 



, 
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«Ἀφυΐδαο Βαπιὸ νδίβίοπεπι ν᾽ άξοδη ἄδηι 6656. -- 1 ἩΠΙΡΕ: ἃ 
πὸ. οοηβέεον. ἴε6, ΧΤΙ, 4, ὑμνεῖτε κύριον, οοἶοδναίο Τ)οηιὶ- 

, δααι, ἴο8. ΧΧΥ, 1. Νέβοι. Χ]Ι, 4. - ὑπ ῬΙΒ, δαμαο. ἃ Ῥατὸ 
ΧΧΤΙΙ, 13. ὑμνοῦντες ὕμνον, ἤγπιπεπι σαπέπέδθ., ἄγπιπο οεἰό- 
δγαήέθδ. ἃ Ῥδτ. ΧΧΙΧΣ, 30. ὑμνεῖν εῦν. κύριον ἐν λόγοις Δαβὶδ, 
οἐἐοῦνγαγα Τ)οταϊπααιν οδτταϊπῖδιβ Ὠανίἀϊς, “4. Ῥ6. Χ, γα 
1 ΧΧΥΤΙ, 65. - ὧν Ηἰρδ. ἃ “τ, σαπο. 1ε8. ΧΙ], 10. 

 φβνήσατε τῷ κυρίῳ ὕμνον καινὸν, σαπέέα Τλουιῖηπο Ἀγηραυπι 
πόδα, Αἰεογοῖ, ὑμνεῖ, εὐλογεῖ, ϑει. - ΟἹ Ῥιμ. ρεαϊίο. 
ἃ Ῥαι. ΧΥ͂Ὶ, 9. 1ε8, ΧΙ, δ, -- 2, νοοΐζεγον, Ῥτον. 1, 40. 
σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται, ϑαρὶδυκὶα ἴῃ νἱϊ8 “οσόπι φιρατῃ ϑχίοϊ» 
Ζέε. 111 Ἰερεήπμ νΙάοίον ὑμνεῖ (τ Βαδοῖ νοτεῖο “γαδίοα)" 
τῷ ΠΠ]υἃ ταῦ 6Χ δεηῃδηῖὶ καὶ οτέθηι 11, 7149 εὲ Ῥγον, Υ11], 3. 
- δή ῬΥΒ. “,φι. οἱ Ἐά. δεχκία Ῥβαῖϊαι. Ε,ΙΧΧΥΤΙ, 6η. αἱ παρ- 
ϑένοι αὐτῶν οὐχ ὑμνήϑησαν, νἱτριήδε δοταν ποὴ αδρίογαΐαδ 
ϑιωπέ,. ΓΙΧΧ θὲ ΒάΡοηε ἐπενθήϑησαν. Ν σεπι δαΐδων ὑμνηήϑηόαν 
δοάοπι δεηδὺ ΔΟΟΙρὶ Ρο886. ραίεϊ ὁχ ϑμέαία, 401 ὑμνεῖν ΤΣ ὦ 

Ρτοίδτυν ὀδύρεσϑαι, οἷ ἴῃ ν. ὑμνήσεις νοτθα ὁκ ϑορλοοί, Εἰδοίγ. ἢ 
Ῥ.99,. οὐδογνδμῖο ἄσέσγο, δἴοετι, φαΐδεϑ γοσθαι 68 πλοϊίουθ 
Ἰοριίυτ. Επ 1114: χϑονὸς τῆς δ᾽ ἐκτὸς ὑμνήσεες κακά. ϑδιπι ῖφε 
εὐφημεῖν, ηυοᾶ 4115 βαμεέα ἀσοίαπιαγο νὰ] ἐαμάανγα εἰρυὶῇ- 
σαῖ, ρϑγ' ἀντίφρασιν εἴδη ποῖαῖ ράπιάγο, οἵ εὔφημοι, 80. λύγοι; 
ἐαπιόπέα. διὰ πιοίαϊα διρτᾶ 1ῃ ν. ευλογέω. Οδοξοτοαι͵ ἀδ σεῦθο 
ὑμνεῖν οοπξεττί τιτοίαν Ζ᾽ οὐξως δά Μαῖ. ΧΧΥΊῚ, 30. Ρ. 56: 

ὝΜΝΩΗΣΙΣ, ἑἰαμάμπι ἀδοαπέαξίο, οοἰρόγαξίο, φμαό δὲ 
ἄἀγπιπὶδ,, ἴαμδ. ὉΛῸϊ (Ὁ ὕτὸ δ)» ρβαίπιις. Ῥ8. ΟΧΥΤΙ, τά. - 
πΠΩ, ἔαμδ, ἐαμάκέξο. ὅγιππι. Ῥ8. ΤΧ, 15. τὰς μμνήσεις δουν 

. δατιοῖεα ἐξαϑ. ϑιτα} πποάο ἁπλέσεις ὧδ 1ρ818 αγπιὶσ ἀϊοϊτατ, ν. ὁ. 
. ἀρᾷ Ζοδέπιειπι Π|, 48. “44. Ῥε. ΧΧΧΊ, κι. ΟΧΥ, ἃ. (ὑμκησεν 
αὐτοῦ, ἄγπιπο ἐπ εἰ.) ΤΧΧ, 8.. ᾿ . 

: ὙΜΝΗΤΟΙ͂Σ, ἐαμααδέἐϊα, Ὁ Ῥᾶτε, ῬγΆΒ. φἈ εἸξφυΐ Ρε: 
ΧΙ,]1, α. 446 ἢ 2.5. ΠΙ, 64, δε 66. 660. οοἄ. Ολὲδ. ᾿ 

ἘΠ  ΎΜΖΝΟΙῬΑ ΦΟΣ, ἀγπιπονμπι δογίρίον, 4 Νίαςο. ΧΥΤΙ͂, 
χδ. ουδὲ τὰ αν 65 ἀϊοιξατ. ; 

ὙΜΝΟΜΖΟΓΈΕ' Ώ. ἀγπιππν οραπία, ἀγπιηΐς οοζρῦγο. δ 
51, σαπο νεγύτπ, ὅὄγπηιπι. Ῥ8. ΤΥ͂, τι. - 5255 ΗΠ ΡΉ. ἃ 15» 
οαῃέο, ὅγπιπι. Ῥ8, ΤΙΧΊΤΥ͂, ο..860. ΤΑδοσονδέμπι Τ΄ 1. Ρ. τοὖϑ. 
εἃ. αϊ, Τῖα δἴῖατι 7πὸ.. ᾿θ1 4. 860. Τεγαοίδοέαπι ἴῃ Οαέο»., .ω}, 
6σσ. 1.τΤ|. ν». 270. οἵ “ὡδπαπαδέμπι Τ. 1. ΟρρΡ. εἃ. Ρανέδ, Ρ. Κ.»75. 

ἘΚ ΜΛΟΜΟΓΟΥ͂ ΣΑ͂Σ ΠΟΙΕ Ω. γι, ἑαμάαηε Κροῖοι 
ἄγη. Ῥ6.1ΧΥΤΥ, η. ὑμνολογούσαρ ποιήσεερ. ,{Πίοροη. ἐαμαάζκαπίξα 
7αοίσε.. ια΄ ον βαμοοηΐμα. ϑ8δεὰ εκ Ἐμδεδιὲ Ορπιπισπέανο, 
1 Βδεο νϑερὰ ὃ18 Ἰδμδαπίοῦ, ὑμνολοχίας Ἰοοο ὑμνολογούσας 

““τοροπδηάομα δεῖ. 
ὙΜΙΝΟΙΟΓΊ, “43,. ἀγπιπουμηι ἀεοραπέαξέξο, ἠαμαϊ5 σηραγγας 

ἔΐο,, ζαιωίαεῖο, ΤΟ Ἢ νϑ:θ8]. ἔοοιι., σχαῤξῥωξέο. «Α|. 6. ΟΧΤΟΙ͂Χ, 



᾿ 

; 

ὙΜΝΟΛΟΙΓΑ -- ὙΠΑΚΟΗ . 8θο 
, 

6. Φ γ»3} Ηρ. 8 72}, οαπέο. τδγπιπ, Τοῦ. ΤΙ ΧΤΥ͂, 9. - πυνηὴ, 
οἴαπρον. ϑδγπῶπ. Το». ΧΧΧΙΙΙ, 46. ! ἀμ: 

Ἐ ὙΜΝΟΔΟΙ͂ΤΑΣ ΠΟΙΒ΄ ἢ. Οομξ. βυρτα 8. ν. ὑμνολὸ- 
γούσας ποιέω. 

ὝΠΜΝΟΠΟΖΕ᾽ ΟΜ Α1, ἄγπιπμπι ζαοίο,. σι ῬΙᾺ. αιράο, 
ϑγηεσι. Ῥα. ΤΟΥ, 11. ὑμνοποιήσομαι- 

- ὝἼΜΝΟΣ,, ἄγπιπμδ, οαπέξοιπι, ΟΩΥ̓ΠΙΘ,), ῬτΟΡΙὶΘ ἔπ. 
ἰαμαῖσπε αἰϊομέμδ, “ΠΠ,) ρίογία. Ῥβ. ΟἸΠ, 1. -- Ὡ2525 βίηρ, 
(ἢ ῥτο ὅλ, ρευϊζϑαξέο βαέμπι, πιοαϊωέαίϊο. Ῥ8, 1, Χ,, κ. -- ὨΙ2Χ 
οἷωτ. ἰάοχι. Ρα. 1Υ, 1. ΥΙ, 1. 111], 1. - νυ), σαπέξοιπι, 1680. 
ΧΙ,ΠΠ, 10. - πρῶ, ασέξέζα, μας δ6 οαπέξοὶς ργοαδέ. Ῥει 
ΟΧΧΧΥ͂Ι, 4. - πϑηη, ῥαιιδ. ἃ Ῥασ, ὟὟῪὟΙ, 6. Ρι. ΧΧΧΙΧ, 4. 
“4. ὅγπιπι. Ἰλεοά, Ῥε. ΧΧΊ, ἅ. ὅγπιπι. Ῥ8. ΤΧΥ͂, 2. τὸν 
ὕμνον αὐτοῦ, Ἀγταηῦπι ἴπ δυπι. - δῆ, ογαξίο. Ῥε, ΤὌΧΧΊῚ, 
40. οἱ ὕμνοι. Ῥωΐφ. ἰαωαδα, ηυοᾷ ξοτίδ889 Ἰοροτίπε ὨἸ"ηη., νοὶ 
δε δίιαι ἴϑηΐαπι βαοαῖι δίπι. λανογέημο: ὕμνος, ἡ πρὸς ϑεὸν 
δή. Ἰάδπι: ὕμνος ἐσεὶν. αἶνος ἐμμελής. ᾿ -. 

ὙὝΜΝΗΣΜΕ ΘΙ ἀγπιπεσπ, οαποὸ. “νῷ, οαπέξοιι!. Χχ Ῥατὶ. 
ΧΧν, 6. ᾿ 

ὟΝ, νοχ δεῖν. 115, ἀίπ, πιοπόγα ἔφωέάογωηι, 41188᾽ 
εἶν εἰ ἵν. Ἐεοὶ. ΙΥ̓͂, 11. Ἶ 

ὝΝΙΣ, νοπιορ, ὈΦΆΌ, 1άειι. ϑδγπιπι. 1 ὅδ. ΧΠΙ, 41.. 
ὕνιν. ΜΜοπεέζαμεοηπέμδ εβὶ ἰμδ51: ὕννιν. 2.65. Ογνὲ 2,18. Βνόπι, 
Ὕγγις, σίδηρος ἀρότρου. ϑοτιυἷτον εἰ ὕννες ρος ἀυρ]οκ ν. γ7ιάο 
διέάαπι παν. ὕννις εἰ Ἠεεγολέμπει ἴῃ ν. ὕννη. ; 

ὙΠΑΗΓΚΩΝΙΟΝ, Ῥωϊνέπαγ. ὉὨΏΌΞ5 ρ]αγ,. ρμἰνέπαγία, 
ϑγπιπι. Ἐχξδοῖ. ΧΙ, 18. ὑπαγκωώνεα,, αιοά πα Οοά,. δγ». 276χ. 

ἰδιωοδέ, εἐναέα, νοσίίξως, ὌΝΩΝ 

ὝὙΠΩΓΟΡ ΕΥ̓ 2, νεγῦα δι δὲέϊοῖο, νἕοίεδὲπι γοϑροπαῖεο, 

ἑπαϊέοο,,. ἀοπμπεῖο. ὅ Ἐδὰτ. ΥἹ, 50. δεγοῖ. υὑπαγορεύουσι, 
λαλοῦσι... ' 

ὝΠΑ ΤΩ, τμδάμοορ. πον ΗἸΡΒ, ἐγθ ζαοῖο. Ἑπχοὰ, ΧΙΥ͂,. 
41. ὑπήγαγα κύριός τὴν θάλασσαν ἐν ἀνέμῳ νότῳ., δμδάμαΐξ. 
Ἰ)οχαΐηνι 8 πᾶσ γα πῖο διυβῖσαὶὶ. Αἀῆο Ζἤοπιον. 7, λ΄, χ63.. 

“ὝἼὝΠΑΙΘΡΟΣ, εἰμϑδαϊαία, οὐδ αεέλεγθ, φωὲ 68ὲ διοῦ υΖο, 
3λ) ἐδοέμπι. Ῥτον. ΧΧΙ, 90. ἐπὶ γωνίας ὑπαίϑρου, ἰὰ δηρυ]ο 
οωδαϊαϊέ. ἃ Νίαρο, ΧΥ, ΄9. ἐν ὑπαίϑρῳ, 80. τόπῳ, 5 αἷο. 810 
φῃοφῦο. Δείέαμα Κ΄. ΠΗ. ΧΙΤΙ. ο. 1.. γιά Οαϑαωδοπειπν ἰπ. 
(ὐπιπιστιξ. βὰ οϊγδίωπι Ἷ, 12, 4. 

᾿ ὙΠΑΠΡΦ, αεέολίο, δἷδνο, ϑωρδνο. ϑὶτ, ΧΙ ΊΠ, 11. 

πᾶς λόγος οὐχ ὑπῆρεν. αὐτὸν. το δμρογανὶξ ᾿ΠΠὰπὶ φουθῦπι. 
δἰλαιοά δῃξ 811 τθθ. ΑἸδὶ οοδά, Ἰοριπῖ ὑπερῆρεν. 

“ὙΠΩΚΟΗΣ, οὐοαϊσηξία. ὉΔῈΝ ἰπβη. γεθροπάεγα,, ἷξ. αὔ7ιὲ-- 

- 

δέγε. ἃ ϑαα. ΧΧΙΙ, 86. - Ὀνθυμο. “4. 2 ὅδπι, ΧΧΗ͂Ι, “5, 
Ὡὲ ὁ ἐπὶ ὑπακοὴν τινὸς 681 ἴαἴ. φμὶ αἰδοιὲ 65 ὦ δρογείἑβΒ. Κίς. 
αὐ σιεϊαγρέμδ ὦ δεογσέο; Ὁπὰς δἰ} Δρρᾶτγοῖ Ἂ ὑπακοὴν ἈΟΠ᾿ 

' ἂ 7 οἱ, Κ. 
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ὅο ΨΠΑΚΟΥ͂Ω το ὙΠΑΝΑΧΩΡΕΙ Ω 
ΘΕΙΑΡΟΙ 6686 οὐεδαϊέοηέίαπι, 86ἃ αιδοτϊέαέέοπετα, αιρλέέξοηθπι 
δια ρΙἰοῖοῦ, ἱ. 4. ἀκοὴ δρυὰ ΓΧΧ. - ἡνίου ἰπῆη. αμαϊρθ, 
158. ΧΥ͂, 22. 860, Ογγὲδ. Αἰδᾳ.., Οἠνγεοϑδέοπιπι οἵ Αἐλᾷπα- 
εἰμπι. Μιᾶὰο δὰ Β. 1, οἰπιδδέμπι. τὴν 

ὙΠΑΧΟΥ͂. εἰ τοιοᾶ, ὑπακούομαι,, αἸγεδ ργαεδεο αὐ 
αιδοιίαπαμηπ, αμδομῖζέο, οὐδαϊο, οδέεπερογο. ἰξ, γϑδροπάεο. 
πυυρῦ ΗΙΡΒ. αιδοιῖέο, αἐέσηπαο. Ῥτον. 11, “. ὑπακούσεται συ- 
φίὰς τὸ οὖς σου, αμϑομέαδὲὲ ἀαὶ Ῥοϊῖαθ ργασδεδίξ 56 κἀρίοῃς 
εἶαϑ δυτὶβ ἴυα. Ῥεον, ΧΧΙΧ, 142. βασιλέως ὑπακούοντος λόγον 
ἄδικον, τοβϑ αμγδαὲ ργαθδο,ῖδ βοτιποιΐ ἱπιαβδῖο. Ὁ. ΧΥ͂Τ͵ΤΙ, 4, 
- εὐὐὸη ΗἸΡΆΕ. ράασόπι ζαοίο. Τγευς. ΧΧ, 12. ἐὰν δὲ μὴ ὑπα- 
κουσωσί σοε, 581 δυῖοπ Τὰδὶ ποῖ οὐσαϊξαγιέ, -- 05 Ῥιδ. ἐσμο. 
10». ΧΧΧΥ͂ΤΙΙ, 54. ὑπακούσεταί σοι, οδεαίδέ εἴἷοῖ, ὉΒῚ ποῦ 
ΘΌΞΩ Βαδυοταηξ, δοὰ ὭΣθῸ δὰξ δίπι:]6 σεγραμι. - ἤπρ» 
ἀοοιγίπα, αἰϊδορίέηα. 1ε8. ΧΧΊΧ, η4. ὑπακούειν. ϑεϑηδοιι 
Θαρσδεβοσυηῖ, - 9). χοδροηδῖο,. Ῥτον. ΧΎ, “5. οοὶ ὑπα- 
κουεὸν οἴζδῃι γεοροπαεκαϊς τιοϊΐοπ πὶ δ δ Θοΐατι 8586, δρρᾶγοῖ 
ὁκ 1ϊ5., 4086 1π Ζοκίορο Ν. 7. 8. ἢ. γ. Δ΄ το ποίαϊα δθῃηϊ - 
ὈΣΌυ, αμδομεαέϊο. ἴε5. ΧΙ, τά, 7πο. τ θαι. ΧΧΙΙ, τά. τὸ 
ὑπακούειν ὅου. ἔξεῖρ. αὐ ἐπερογέωπε ἐμεεπι. -- 3, οδομέον. Οδμ, 
ΧΙ], 4ο. ἐπὶ τῷ στοματί σου ὑπακούσεται πᾶς ὁ λαός μοὺχ οτἱ ἴὰ0 
σδοαϊ δέ οπλοΐδ Ῥορυ]υα8. Οδομέαγέ μὲ πιεϊουγπιίαμς οὐϑαϊγε, 

᾿ οὗεεηιὲ, 86 δεεπεξένεον διεδέξεαγ τιοῖαϊ. Ὑὶὰο Οὐαεεὲξ ῬΑ ά, ϑαοτ. 
Ρ.- ὅ8ὅ9. - Π23), γεοροπαῖδο. 1οὉ. Ὗ, 1. ΙΧ. 5. 14. 16, (δπῖ, 
Ψ, γ. ὅγπιπι. Τἠδοά. ΙοὉ. ἸΧ, ὅ. (δὲ Κζωΐρ. εὲ που Ῥοέονίέ εἰ 
γχοϑροπαθνθ.) δὲ ιδ. ὅγπιπι. 165. ΤἹΥ,»γ. “Α4μ. Ηοϑ, 1Π, 16. 
ὩΔῚ νἱὰ. Ποῦ. - ΠΩΣ, αέῥἑοέϊο, δλωπιξέἑαεο. ὅγπιπι, Ῥε. 
ΧΥΙΙ, 56. τὸ ὑπακούειν, οδοαϊαπέέα, χιαην ρῥγαεεέζεὶ ἐδρίδια 
εἰἐνέγδδ. 801}. δὴ ἴπ Ὑ. Τ, ἀ6 ρίδέαία ἀποαας δἀβίδοιαν. - 
ΠΡ 13. οἷο “νοοόπι, Ὦ,, 6. νοοΐδγον 2) οέαπιο, Ῥίον. ὙΠ, 1. 
Τπιᾶρο ἷο ἀδδβυπιδ 6886 ν᾽ ἀϑίον ἃ ἰδηξίοτίρηδ, αυΐ, ῥυ]δαῖο 
(8110, 418 δάδἰῖ, δβολβοϊδηϊην δὲ Ρα]δδηῖῖρυβ ἔοτες ἀροτίυπι, 
δοβαῦο :ηϊγοιέϊες, ᾽ς 2όχ. Ν, 7' 5. ἢ. ν᾿ - ϑυῶ, »οπο. 
Τ)απ. {Π|, 16. οἱ ἄνδρες ἐκεῖνος οὐχ ὑπήκουσαν, νυἱτὶ 1}1}} ποι 
οὐέεπιρεναδαπέ. - νΌ, αμαϊο, οδεαϊΐο. Οει. ΧΥῚ, 3. ΧΧΠ, 
,ὃ. Ὅσαι, ΧΧΙ, κτδ. εἴ 4118 1.. “ὄψι, ϑγπιπε, Τλεοα. Οἰἐπέ. εἰ 
'ϑεχία Βα. Ῥε. ΧΥ͂ΤΙ, 44. Ῥεδοίοσεα Ἰορίταν Ῥεον. ΧΎ ΤΙ, 17. 

ς ὯΙ Π18}} δἱ ἐπ ἐθπτι ΒΘΡτ. τοϑροπεξ, δὲ ἴοοο ὑπακούσει ἴυ- 
ἀϊοε 7αο ογο τεροπ θη ἄτι οτὶϊ ὑπάρξῃ. Οδοίοτιπι νυἱάθ βΌρτα 
ὃ. ἀγαπάω. Βατχύοβ. 110, 53, ὑπακούειν τοῦτ Ἰ,δηϊπιαῖβ, ν. 0. 
60]}, ΕὺΡδυϊτον, απδίθουβ ρῥτδδεόίδης 1ἅ, αποά ἐς νοϊυῃῖδῖθ 
1 οὶ ρτδϑϑῖατο ἀθθϑηῖ, 81. Οταροῖ ὑπαχούειν ἀθ ἀρίο ζονεξὶὶ 
ἀϊουπε, “ὁ αυΐ νοιῖδ δὲ Ἰδβοιὶ δργΐοοϊδθ σοδροημ δε, Οομπέῇ. 

᾿Ῥοϊμοὶς Οπορα, 1, 55. ει ᾿ ἫΝ 
. ΟΥ̓Χ ὙΠΑΚΟΥ͂Ὡ, πο οδοάϊο. γκ ῬΙΒ, γόπεο, ῬτΟΥ͂. 

1, ,χά. οὐχ ὑπηκούσατε... ἷ 
ὙΠΑΗΑΝΑΧΩΡΖ'Ω, δεοεάο. γλλ, 7υρίο. πε. Θ6α. ΧΥ͂,6, 



ον ὝΠΑΝΔΡΟΣ - ὝΠΑΡΧΟΣ δὅ γι 

ὝΜΠΙΩΖΝΩΡΟΣ, Ἢ, νἔγο διεδίεοέα, οοπτωρσαία γ δοἤίεσίο 
παγέίο οοηἑμποία, ὧδε ὉΠ, δμδ νίγο. Νααι. ͵΄, 20. - »᾿ὴ, 
πιαΐμϑ. Ῥτου. ὟΙ, χ4. Τ,δροτυπὲ ν», φυδα ρῥτοπυηίίαϊτίο ουῆο 
Βιγαδῖαν ν. 20. δα τεϊξαποσαπι [πι|. 66. δυοῖοτίιδιθ, -- γὴν, 
δοοέτεδς ἀπιέσι6. Ῥτον. ΝΊ, 20. Οοηξ, δῖτ. ΙΧ, ιο. ΧΙ, 47. 

"οἵ οι, ΨΙ], 2. οἵ δα Β. }. Ζ. 85. Ρ. 106. οἵ Φίοηογίσι Ρ. 34. 
Ῥεγωδῖξ βοαϊδοτίαπι, οτιὶ γυνὴ ὕπανδρος ϑίτασ. 1. ο. 6588 πιδθ 
γείγία ἡμρέα, νὶάδ τὰ ἘΠ. γον. Οἴἷαδε. 1. 110. 1. »ν, 48, . 

᾿΄ ὙΠΑΝΤΑ Ὡ, οσσισγο. Ἔλ. «4165. Τ)ΔᾺ. Χ, τά. εἰ ὑπανε 
τήσεται τῷ λαῷ σου. Τοοά. ἀπαντήσεται. ἜοΡ. ΨΙΠ, 1. 86ρ. ὁ" 

᾿.χαθ, ϑὲν. ἘΧ, ὅ. δὲ ὑπαντᾷν ε5: οοπνεγϑαγὶ, [αν αν έξαξοπε 
Φοπέγαλοτα, ὅϑγγμδ: π οὐπνογδογίδ. ἔζωΐρ. 6 γόδρίοέας, ἸΒά: 
ΧΥ͂, 4. ὑπαντήσεταο αὐτῷ οἷς μήτηρ, δαρίοπεία 8.08 ου]ϊογε ὁ 
γλ] 6 θθπθνο δ δὰ ᾿πεῖδε τοδίτωαι ὑδηροδταπ; ἐγαοέαδέε: υδὴ 
ὑπαντᾶσθαε τινὶ, ὡἴ ἀπαντᾷν, 8δὸ νετῃδουΐυῶι. ὀσσέσπρη, Ἠ0. 
ἰδὲ δέ ρ6γ679 ἜΥΡΩ αἰέξημοπι, ὥρότγο ομἐπιὶ αἰΐχμο, νψ6} ὉοῺΟ γοὶ 
χλαϊό δϑηδα. ᾿ 

ὝΠ1Π14Ρ, δτοπιπέμπι οἷαγμπι, 3616 ἀΐρπεπι. ἡ ΝΊαςο. ΧῪ, 11: 
καὶ προσεξηγησάμενος (ὄνειρον ἀξιόπιστον) ὕπαρ. τι, πάντας εὑ- 

ἔν) δὲ ΘΏΘΤΥΔἢ5 δοηελέμπι Πα αὐρηπε,.. οὐνπο8 Ἰδοϑιϊεῖα 
αἴοοῖς. Ηἰο νϑῖρα ὄνειρον ἀξοόπιστον υποίῃ!8 ἰπο]υβα, αποᾷ 
νἱἀοδπῖονς ρ᾽οεδοιίᾶ τὸ ὕπαρ ΘΧρομΘπ8 δὲὲ Ἔχ πδγρίηθ ἂὉ 
Ἱπήροτιῖο ᾿ἰδσανῖο ἴεχευΐ ἱπδεγίαπ, Οορά. «{4:6χ. Βαῦθοῖ ὑπὲρ, 
ᾳυοά ἀσποὶε δὰ δοεϊριομαπι ὅπερ μὲν, 4πδπὶ Τομὀὲρ απέξιϑ 
ψοσϑπι 6886 ΘΧ:ϑιϊηιαῖ: φμοῦ ιξαάθη οἥϊπεο γεογοανὶέ. Μίδεγοΐι 
ὕπαρ» τὸ μεθ᾽ ἡμέραν ὄναρ ἐν ἡμέρᾳ, οἷον, φανερῶς, ἐναργῶς» 
ἀληϑές. Ὑιὰς οἱ ϑμέααπι ἰπ ν. ὕπαρ. Ἰξι  τν ᾽ν 

ΕὝὙΠΑΡΚΊΤΟΣ, ακιφέοπεξίαπι λαδεης.. “ὙΠΑΡΚΤΑ 1. ᾳ 
ὑπάρχοντα. 30 κι, 4μα6 δὲδὲ, Οευ. ΧΧΥ͂, δ. δεοσυμάσπι λὲς, 
ἔοπονς 11. αἷο περ». Αὄγαλ. ΤΟ]. ρν.ά4νι. δ1}10. 4 οοημδ. ἐξ σι 
Τ. 1. ΟΡ. Ρ. άι6. Μδηρογ. ᾿ ι 

ὝΠΑΡΞΙΣ, δτιδείαπέία, 7αομἐέαέεα, ΟΡρ68. 5, ἰάἀεὴμ" 
Ῥγονυ. ΧΗΪ, αἰ. ΧΥΤῚ1) εἰ. ΧΙΣ, τά. “ίφι.. ΤΑδοο. Ῥτου 1, 
χ3. δὲ ΥΨΙΙ1, 18. ϑγπιπι. εἰ 7πη0. Ῥ6. ΧΙ411], ι5. -- ΠΩΡῸ., ρόδα 
ϑέσδίο. Ἰοῖξαι. ΓΧ, το. οὐκ ἤκουσαν φωνὴν ὑπαρξδως , ὯΌῚ1 ὕπαρ 
ἕες ὕτο φεηορίδιϑ δὲ ρεσογέδιιδ δυταϊτυτ, Αἀάο Ῥ8. ΟΧΧΥ͂]ΤΙ, 4δ, 
Ἰοοῦμι ἐπ 7γογηπιῤὲ Οὐπο. στ. οπυϊδουτα. -- 113), “πὸ. ἘΣΘΟΒ, 
ΧΧΧΥΙΠ, 15. .- 39, δωδοέαπέέα, ξαοιξαέδδ' αὐφιδέξαϑ. 
2 Ῥαι. ΧΧΧΥ͂,». Ἐδάτν. Χ, ὃ. Δ. ΧΙ, γ5. γπιπι. 860. οοἄ. 
ἍοΞς 4. Οἴει. ΧΙ͂Ρ, 21. Ἡδεδγολ. ὕπαρξις, προγένεσις , τ) οὐσέα. 

ὝΠΑΡΧΟΣ, ργνᾳεζεοέμα, ρμγαδεοδδβ, Ὀγοομσγαΐοῦ, ἈΝ ΛΔΝΣς 
Ῥίυσ. ὁ), σεδεγηαέονσο, ἴδῃ. ὟΊ, σ. ὉὃὉῚ δ], ὕπατον. - ΣΤ Ἢ 

ἼΡ]υχ, ἀοπιἑπαίογαδ, ἤπο. Ταὰ. Τ', ὅ. ϑδγμαπι, Ῥδ. 11, . Μἰεογοῖ. 
ὕπαρχος, οἰκονόμος ν πόλέμου στρατηγός. ϑιξάαε: ὕπαρχος.» ὁ 
ὑφ᾽ ἑτέρου ἀρχόμενος, ὃ ὑποτεταγμένος ἑτέρῳ, ὃ μὴ ὧν αὐτο- 
᾿ράτωρ. Ἰάοτι νατῦδ ὃχ δορἠοοίἐα «“ΐαρα δἀᾶϊτ, αυϊθὺ8 νοὶ 
60 δ6δι Ἰαρί τ. Ἦοος οἴλδτι Ρ]18 ἘΡΡΒΡ αὐλὰς ῬΑΐο 
ἢ ᾿ ὺ ἃ" ἃ ι 

5 
΄-΄ὀΘΞ 

ἊΝ - Π 
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1ιῦ. δ 7οεορῆο. ἀ6 οοάδιρ Ἰοφορῆο, δὸ ἐδ ορύβοϊο πρὶ ῃ. 
54. Β. υδὲ Αἀαπιαπι ϑεοῦ ὕπαρχον νοσεῖ. 

ὙΠΑ͂ῬΧΙΩ, απίδέο, διεπὶ, δ, ψἔρο. δὲ, αἴπο. ῬτοΥ. 
ΧΥΤΙ, ι8. φίλος ὑπαρχέτω σού. Τιϊδοξκο νετίογαδε. Ζασρέγμν 
ὑπαρχέτω σοι τοῖϊυϊέε δὰ »γ:, ἀπιέομδ, ὧἴ πδορο ᾿εβογίης 95 
ἀρ, Ηἰρ}.. νουδὲ ἤρὴ, ααἰδμπρὸ εἰδὲ δοσίωπι. - γα, οἰπι, ἃ 
Θαῃ. ΙΧ, 7. τὸ ὑπάρχον ἡμῖν, Μοὶῖιιδ Ἰεροτεῖυτ τέ ὑπάρχον 
ἡμῖν. Ἠοῦτ, 320." Ὁ, σφυξα ποδίδοιεπι 652 - ὉΔᾺ, ἀἄοπιμ. 
Ἑδιμ. 11, κι. ὅσα ὑπάρχει ᾿“μὲν, φιυδεοῦπαμο δθβὲ Απιδῃ, 
Β. ε. οὕστοδ ἐαοιμέαέφε Απιδπ, -- Ὁ112.,) γπασημδ. Οεα. ΧΧΧΙ͂Χ, 
9. ὍὈὲ τδπῖϑῃ 811 ῥχσὸ ὑπάρχει εϑοϊῖϊ Βαρομὲὶ ὑπερέχει. -- "πὰ 
δραῖ. Ὁ. ἔον. Η, 4, γ͵ιὰς ἀυσαὰς ἱπέγα 58. ν. ὑπεραρχω. - 15} 
ἩΡΒ. ἃ γὴγ,. ρεγποσέο. ἴοτγϑαι. ἸΥ͂, τά, - ζπ μὰ, οἕέα. ἘΞ. 
ΟΧΗ͂Ψ, ι. ψαλὼ τῷ θεῷ μον, ἕως ὑπάρχω, οδηδηι [260 πιο, 
φιαπι αἰἶδε διεπι., Β.6. φμοώδημα νέκογο. Οθηξ. ὃ, ΧΧΧΥΠΙ, 
λὲ. - ὧὖο, Ἰρούβοπ., 6δέ. 2πὸ. Ἰυᾷ. ΧΙΧ, 10. ὑπάρχει. - 5, 
'δείεο, λαδίέο. Ῥ5. Τ ΙΝ, 41ι. ταπεινώσεε αὐτοὺς ὁ ὑπάρχων 
ποῦ τῶν αἰώνων; Βαμα ΠἸδρὲς 11106.,. αἱ ἀχέρέέέ ἀιῖθ δδθουα. 
ἩἩδεγολ. ὑπάρχων. πεφυκωῶς, ὧν. διδάσεδ: καὶ τὰ ὑπάρχειν οὐχ 
πλῶς τὸ εἶναι. σημαίνεν, ἀλλὰ τὰ πάλαι εἶναι, καὶ προεῖναι, 

᾿ς φϑανεῖν. Ὗλιθο ἴδ ν᾿ ὑπάρχων. ΝῖλοΙ., , ά. ὑπαρξουσι, πιαπθ. 
δωπὲ, ναὶ: -δοεῖθε χα λαδοδωπέ. -- “Ῥ)Ό, τεοϑάο, ἃ Ῥατ. ΧΧ, 
,8ά. - ϑδῖ:. ΧΧ, 16. οὐχ ὑπάρχεε μος φίλος, ποι 6δὲ ταλβιὶ δα 
οι. δϊ:. ΧΙΤΥ͂, 19. ἀπώλοντο οἰς οὐχ ὑπάρξαντες, Ῥδεϊοτιπῖ, 
φυδεὲ ποη πέσε 61 ἐξέῤδδοτιέ. ἬΝ 

.ς ΜΗ ὙΠΑΡΧΏ,, ποῖ δκίδέο, ΤΏΟ70 ϑι2771, ΌΞ5, 4, εἰφ[εοέι. 
“Ἰλεοά. ἴε8. , ὃ. ἕως τοῦ μὴ ὑπάρχειν τόπον, υϑημοάσπμι ποῦ 
εἷς ἀπιρ!υε ἸοσΏδ.᾽-. ὍΝ. Ῥεον. ΧΙ, χά, οἷς μὴ ὑπάρχει. 51- 
180. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι, 1γ. ἱπιρΐπρυα οδ]αείομδμι, αἷς μη ὑπάρχωνι͵ 
Ὦ. ε. ἑπιοιρζοῖα βασωσίίοῖ μὲ φμὲ πιο Ἀγέοσυ πάσο παμπενα ἐδ 
Ῥεμπι σοηΐσγαδ, δε γεΐογαβ, οὐ ὑπάρχων ἀλοδῖαν: φιὲ ῥργὲον 
οἰδεγπι ργονθααᾷ δεκεἤοίοθ. ᾿Ογοξέμιο ἴορότο ταν]: οἷς μὴ 
ὑπαάρξων, »δὐκμδὲέ πλογέέμγθ,, ἀδπα ὑπάρχειν. Ῥελα.. ΟΧΊΥΙ, 2: 
φέναγδ Ὡοῖδῖ. “Ὁ : τ Ὁ οὐ υ τ τοὺς ΣΝ 

. ΟὟΚΧ ἜΤΙ ὙΉΔ'ῬΧΩ, πὴ απερέξμδ νἔνο. 5λ55:4. ϑ.ΜΙΝΙ, 
Το». ΝἼΙ, χι. οὐκ ἔτο ὑπάρξω- 

,ς ΟΥ̓Χ ἜΣΤΙ ΟἽ πὶ ὙὝΠΑ ῬΧΩ, ποι ἀπερζέεις νἔρο. 
4221Μν. Ῥέδίον. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 18. 

ΟὟΧ ὙΠΑῬΧΩ, ποι ϑιην, πὸπ ψὲνο. Ἦπε. πο. ΗΔ". 
ΠῚ, 17. «ὐολνε, δομ ἐροὲ, Αἴφι. Ῥ6. ΤΥΤΠ, τά. οὐχ. ὑπάρ» 
ἔουσεν. ϑοσνδνῖς ποδί δδθο νοχρίομθηι δ φυϊίαε ἃ ΠϊἸοπέζαι» 
οοπὲο οὔΐθραιι Εἰ ωδοδὲέμο. -- Ἀ)32.α. Θεὰ. ΧΙ], 15. οὐχ ὑπάρ» 
χϑο, ἈοῺὰ ρέρζέ, ΟὐὨ ἔθς βαρσα χιοιάξα ἴῃ οὐκ ἐσεί. 

ὩΣ ΟὟΧ ὝΠΑ ῬΧΩ, φιαρὲ ποι δὲπι. γγ Ὁ, ὅπ να» 
γμίπα, Αταόβ. Ὗ, τό. - Ὑὲδο φῃοᾳυο βέρτα 58. τόπος. 

ΤΑ ὝΠΑ ῬΧΟΝΤΑ, ργατῖι. φατ. πϑαῖτ. διεεδείᾳπεξαθ, 
«7 αομέἑαίοσ, δονα, “Οραθ. ἨΝΜ7) τοδὰ"., ορδϑ. 1ον. ΧΥΙΙ, 7. 

ω 



-- 

ι 

᾿ς ὙΠΑΣΠΙΣΤΗ͂Σ - ὙΠΕΝΕΤΧΩ δ᾽ 

ΧΧΙ͂, 10. - 9, οὐδωδ, Οοη. ΧΙΥ͂, 11. 860. δᾶ. “7ώ, “απ, 
Φέγπο. ἴον. ΧΧ, 20. ὕοχ Βεῦτ., τὰ οπιοΐα νοσῦα Ἰἰοφυεπάξ 
αριιὰ ΗΠΡτδθον, ἢ.1. ἄἀο γοῦτιϑ ἐροὶδ τιβαγραῖοτν. -- τω, φαθ 
δέδὲ. οι. ΧΧΥ͂, δ. γ1άθ βαρτα 8. ν. ὕπαρκτος, -- ΠΏΣ, ὀσδέξα. 
δου. ΧΧΧΙ͂Ψ, “5. - 103, »οπέσν, ἴον. ΧΧ, 20. - [53, 40- 
γπωδ. Οει. ΧΙ, 18. ἘδεΒ., ὙΙΠ, 7. Οοπξ, υο. ΧΙ, 21. εξ 
Κοιολοπέωπι δὰ Ὦ, 1. «γι. Ῥτοσν, ΥὟἹ, 81. ΧΙ, 4. - ὍΛΩΝ 
ἩΣΡΒ. ἃ το, ἐποέέο. Τοῦ". Π, 5. ϑ8εὰ :δὲ ὑπάρχοντα αὐτοῦ ἀδ 
δῦο κἀὐάϊάϊθε0 νἀδηῖζον, πὲ (ο]]τθῖοσ δαί ρυϊῖαβ, 4886 ὁδξ 
ὅπ, ΒΘΡσ. ϑὺ3 οἵ γτ. ἀπολέσαι. Ἐοξονπιασπμα Βαδο σοτδα ρταϑοα 
δὰ [33π τοέεσι, υἱ ὉἿΣ Ιοροτῖηῖϊ, δὸ ἔοτμι]α διακενῆς ἀπολέσαϑ 
ἐχρυεβδουΐης νὉ5. - Ὃ βοῆχυαι, [0Ρ0. 11, 5. - 'π, κοδέρν", 
ορδ8. Ἰοὺ. ΧΥ͂, 20. - Ὠ3}0 ρᾶτῖ. ἔοοιι. ΗΙΡΒ. ἃ 235, πωέγζα. 
Οων, ΧΧΙ͂Υ, δ0ο. Τιθρόταηξ ΠΡ. - Π205.), ῥμοδοσθδέο. ὅτι... 
ΧΧΧΙ͂, ιδ. ΧΧΧΥ͂Ι, 6. 7. οἵ 4Ἰ1δὲ. - 3033, Ρ͵υτ. ορδα, ὕα" 
Φιεαίεα. Ἐάν. ΨΊΙ, 8. Θο}μ6). Υ͂, ι8. ΥἹ, ἃ. - τῆ, διδεέαπο 
ἐἰα, ζαομίέαέοδ. δι. ΧΈΪ, 6. ΧΙ, 6. ΧΙΝΥ, 6. δὲ αἱἱδι. - 
05, γιογϑαΐμνα. ἘπΘΟΙ. ΧΧΥ͂Ι, Δ. - οὐ, δροίζεπι. ἘδῖΒ. ΠῚ, 
υὐν 5 Ἐεάτ, ΨῈ, 55. ομαϊᾶ, τ.3, Καοεζεαΐεν, 601}. Ἐδᾶτ. ΥἹ, 11. 

ΕΓ ἿΥΠΑΣΙΠΣΤΩΕΩΙΣ, οἱγρδαέμδ δαέαίΐεα, ἀαγπιέρεν. 4 Νίαοο. 
ΙΧ, 11. ϑδοχέδιτυς φποηπο ὑπασπιστήρ. Ῥλοέξιιε 16... ὑπα- 
σπισταὶ, δορυφόροι. Ζοπαταε Ζιεἰ. οοἷς 1707. ὑπασπιστῆς 5» δο- 

οῦς. 
ὝΠΑΤΟΣ, ΤΡῚ ἐγθοθροὴ Ῥῖο ὑπέρεατος, δ:6)ππι: 5), δ: 

πιᾶπι ροξοσϑέαέοηι ἀαδόηδ, ργαδϑδδ,' ὑγασίδοέιδ, σοπομί. ἘΠΕ 
δι ρου ιν αὖ ὑπὲρ, δὲ ροπίϊον ὕσο ἱτέρεατος. ΜΜ3Ε ΎΨΠΙΝ. 
Ῥωτ. οδα]ὰ, σαέῤαραθ. Ῥλαη. ΤΠῈ,2. ὅ. - Μο 9 ρίυτ. οἰ δά... 
φιδονηαίογοϑ. 4]. Ὅλα. ὟΊ, γ. ὅ Ἑπὰς. ΠῚ, ιά. ι Νίαοο. ΧΥ͂, 
16, ὕπατος Ῥωμαίων, οοήδμΐ Ἀοιιδποτοι. Πδογοῦ. ὕπατος, 
ὑψηλὸς, ἔντιμος, πρῶτος, διαφέρων τῶν ἄλλων, ἐξοχωτατος. 

ὝΠΤΙΦΧΥΧΕ'ΓΝΙΟΝ.., εεγνέοαΐδ. τ 5 μην, ρμνεπαγίαν 
ϑγπιγπ. Ἐοοῖ. ΧΙΤΙ, 18. ὑπαυχένια. , ' 

ὝὋΠΕΙΡΒΕ' Ω, σδοηϑέην δὲ. ὁἰάπι εὔῆμο, Ὄναπόθοθ, πὶ 
σιιδάμοο. ὅ ΝΙαοο. Υ͂, 84. σκυϑρωπῶς ὑπεκρέων» συτὰ πιοΕ το 6 
86 διὠδαϊοεόνι8. “- 

ὝΤΠΙΕΝΑΝΤΙΌΣ, αὐρεγοαγέμδ. Ἀδηε, λοοέίο. Οοι. ΧΧΤΙ, 
17: Ἐχοά. ΧΧΤΠΙ͂, 2γ. ον. ΧΧΥῚ, 16. ἐξ δ11δὲ. - ἫΣ, λοεέδι. 

τπι. Χ, 9. 108. Ὗ, 15, 108. 1, 24, δὲ ΔΗ. - ἘπῚ Ῥᾶσῖ. 8 ὅθι» 
δῦ ρόη9. Ἐχοᾶ. ΧΥ͂, γ, ΧΧΧΙΣ, 24. - οἷο ρματῖ. οδονρ. Οθῃ-: 

ΧΧΈΥ͂, 60. Ἐποᾶ, 1, 1ο. 4 Ῥατ. 1,11. ἔπδο 196. ὨΧΙΨΥ͂, «, 
᾿ τοὺς ὑπεναντίους ΘαΡρτΟΒΒΟΙΙ ΙΧ Χ,, τὸ Ἰρπόσατο ἔδῖθο.. 

οτος ὙΠΕΝΔΙ' ΔΩΜΊΙ, οοάο. Ὅμη. ϑυπι. Ἐπεομ. ΤΠ, 9. 

ὑπενδῷς» σφάαθ, ρῬτο ὮΠΌ,, οοπδϑθνγιογ ἐδ. Οὐἱ ρτδθ τἴπιοτθ σα Βδας 
δῖα δδῖ υἱρίθυ8, 41}1195 ἐδάδσο οορίῖυτ. Οοπῆ, δρτδ 8. πτοξων 

ΜΥΠΕΝΕΙΓΚΏ. Ὅλο, ρμοτγῖο,, ὅγιωπι. 168. {.ΠΠ|, 1. 

αὐτὸς ὑπενέγκει. Ἐσοτοῖῖδη ὑπένεγκε Ἰοροπάπμ, ΚΑ, Φλίδοχθηδ 

ΟΚκες. ὑπενεγκων, ΡόΡρεθδῶὼ. ἢ : 

»". 



' 
’ 

5γ4 οὐ ὙΠΕΞΑΙΡΕ ὉΜΑ͂Ι. -ἰ ὝΠΕΡ . 

΄ ὙΠΕΞ ΡΕ ΌΜΑΙ, δὐδάμοον, δωδέγαδον,, δόραγον. ἼΏ7, 
διιδέναδο, Θεὰ. ΧΧΧΙΧ, 6. οὐδὲ ὑπεξιίρηπαι ἀπ᾿ ἐμοῦ οὐδὲν. 
πλὴν σοῦ, Ὡδ4Ὸ6 διεδαξιροέξισι 6δὲ αἰ ἱὰ ἃ τι ῥσδεῖθι ἴθ, “ἱφ". 
1ον». ΧΧΙ, 50. ὑπεξαειρεϑήσεταε, ϑοραγαδέξων, ϑδέάαε: ὑπεῖ- 
αἰρείσϑωσαν,- ἐκβεβλήσθωσαν, χωριόθήτωσαν. 

ὙΠΕῚΡ, ϑθϑμρϑν, δωργα, Ργορίδ, Ῥρο, αδ. μι, αα. 2 
58π. ΧΧΙ͂Ψ, 4, υδὶ ὑπὲρ 688 411τ8 ἱπίδερεθιθ, α01 Ῥδῃθ 
υοδὰ ᾿βδηδιπι Ἰγϑηβέυ)}. “44. Ῥ8, ΤΙ ΧΧΙ͂Χ, κ᾿. ὑπὲρ τῶν 
κρίνων 860. Ἐπδοδ. ἰῃ Οοπιπισπέ. Ρ. άϑορ. δεὰ ἸδοοιίοΊσπι ταῦθ. 
Ρίαμα ἐπὶ τ. κι ἤοὰ δο! οϊϊαπάδαι Δευὶίτοσ. - 3 ργδέβχαπι, 
Ἰ1οῦ. ΧΧΙΝ, 5. ὑπὲρ ἐμοῦ, Ῥ»το μοῦτ. 353. υϑρεπάυπι ἐπ᾿ 
ἐρήμου, Ῥτδεθυηῖο ἰδχῖα δοῦε. οἵ Σοδγαδο ἱπτετρτοῖα. -- Ἵ9)2, 
Ῥγο. ἴον". ΤΙ, 4. ϑγπιπι. Ῥε. ΟΧΧΧΨΗΙ, 1. - Ἴ5, Ὁ», ῥγο- 
Ῥέον' νογδμεπι, Ὦ. 6, οὗ οαιδαπι, 2 ὅδ. ΧΥΤΠ, 6, ἐντελλομένου 
τοῦ βασιλέως πᾶσι τοῖς ἄρχουσιν ὑπὲρ «ΑΑβεσσαλαϊμ, οὔπι τὸς 
Ῥταδοίρεγθῖ οππηθοδ ἐν τἰρηΣ 815 ὧδ ΑΡδβοϊοπιο, [ἃ δρυὰ 
“οἰίαημηι Κ᾽, Η. ΧΤΙ, 52. ἔλεγεν ὑπὲρ τῆς ᾿ϑηναίων πόλεως, 
ἀϊοοραὶ ὧὯ6 ΑἸΒοπ: δηδίαπι οἰνίταῖθ, Οοηξ, εἐ Μίδι. ΧΙ], 56. 

. σα, ΤΧ, 25. εἰ η0δο δὰ ἢ.], ὁχ ΦΖροῤγόέο δὲ ““γνγέαγιο διιμοῖδ. 
νἷι Παρλοίξεδ Ῥ. ἀ8ξ9. - Ἔν 3219.. ἀπε. 1, 2, ὑπὲρ πάντα τὰ 
ἀρώματα. 1ιορεοταμῖ 3 510. - 5 δ᾽ ι]ὐἀΐη16. ἴοε]. 1, 1δ. 
ϑρήνησον πρός μὲ ὑπὲρ νύμφην, ἀμμαρὴ δὰ τὴϑ πιαρὲξ ημᾶπι 
δΡΟΏ88, Ἐοτίδββο διιΐϊθηι δι᾽ σεροποπάσηι θδῖ : οσπερ νυμφῆ 
δι. τι Δ. - ΜΞ, δέοι, Νοῦν, 7π8. 10". Χ, 22. - “Ὁ γτγδοῆχαπι. 
ϑγπιπι. ΤΟ. ΧΊΤΙ, γ. ἄρα ὑπὲρ τοῦ ϑεοῦ λαλεῖτε: πυπιηυϊά 
Ῥτγορέον Τλϑιιαν, Ὦ, 6. ὅπ μέξἐἑἑαέόπι ἀο σοπμποάμπι Ἐ)6ῖ, Ἰο401» 
ταϊῃΐ τηθη ἀδοίοπι ἡ Κμὲρ. πμεπιφμὲα 7265 ἐπα ροέ “ἜδέγῸ πι6η- 
αοίοῦ᾽ -οπὐυοὴ. Ἐπδβάτ, ἘΧ, 6, ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν. βυρέν 
ἂρ ποδίσζῃπι. - Ὁ ριδοῆχυμ, 750. Πευῖ, 1,17. ὑπὲρ ὑμᾶρν 
᾿ϑΏΡΟΡ νοῦ. 1 ϑδω. ΧΥ͂, 22. ἀκοὴ ὑπὲρ ϑυσίαν ἀγαϑὴ (εῖο δηϊηι 
Ῥῖο ἀγαϑὴν ὁχ Οοπιρέμέ. Ὀδὴ6 Ἰορὶῖ 2. 09. Ῥγοίοασ. ἐπ ΣΧΧ 
ἐπεὶ. ο. 3.), οδοάϊοπεῖα 6δὲ θοπα ρ»γαδ νἱοῖξΐπι:8, Ὦ. 6. ῥγαθ. 
δέαγιέΐζον νἱοῖϊτηϊδ, 246 οἵ ν. 28. εὲ Οὐδ], 1, 2. ΤὨγοα, 
1Ν,.. ἐκαϑαριωθησαν ὑπὲρ χιόνα, ἔλαμψαν ὑπὲρι γάλα, Ῥυ" 
τίοτοα ἔαοῖϊϊ δυηΐ ηἶνο, σαπάϊαΐϊογοβ ἰδοῖο. 16 εὲ ΡῈ. ΧΥ͂ ΤΠ, 

21. 1,1, 5. ΤἹΥἮ, 24. ὅγπιπι. Ῥτον. Υ͂, 5. λεῖος ὑπὲρ ἔλαιον, 
Ἰαονῖιβ οἷδεο. δοογοδ, ὑπὲρ, πρόϑεσις, πολὺ, πλέον, λίαν. 
ΟὐΒεὶ. ΥἹ, 5. ἀνάπαυσις τούτῳ ὑπὲρ τοῦτον, τεηυΐσθ Βυΐο 
ῬΥΩ6 1110. Α΄φι. 2 ϑϑω. ΥἹ, 22. ἘΔὶ ὑπὲρ τοῦτο Κζωσαίμδ ὈΘῈΘ 
ΤΥΔΏδΙ11{ : μὲσ φεαπι ζασέμδ δώπι. ὅγπιπι. ἴον, ΧΧΧΥ͂, 1. σ 
ὃν. "δι. ΧΧΧΙ͂, 9. ροσοοπιδβδίυσ ὁχ δαδοοτάοιδυβ ὑπὲρ τῶν 
σωρῶν, αἷΘ ἀσογνέθ, Ῥα. ΟἸΥ͂, γά, ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς» 

- σΣϑάδερυσθαϊ τορο8 ργορέδν ἰ)ϊοβ. Μιὰς δ οπογωπι αὰ κ ΟΟΥ. 
Χ, 29. Ρ. 128. ἐὰν - ᾿Ωχυ, οογριδ. - ΤΏτόα. ΤΥ, 7. ὑπὲρ 
λίϑον. ΣΡ εδῖ ἢ, ], γογείέον, ναϊάδ. Τοῦ. ΥΙ, 15. ποπῦθ 
ΤΑΘΙΣὨδ11 ΒΟΙΠΟΠΌΠΙ, 4108 Ρτϑοοορίξ Εἰδὶ ρδῖου τὰς ὑπὲρ 
τοὺ λαβεῖν σε γυναῖκα, α4 δυχηιδηδδ χοῖφ ἐχ βϑηοσ ἴυ9 



λ 

ΟἸὙΠΕΡΑ͂ΓΑΝ -΄ ὝΠΕΡΔἜΡΩ , 85 

Οουξ. 2 ον. ΥΙΠ, 235, 2 ΤΒοδ6. 11,.}. ΕἘοάσδπι ποᾶο ΤΟΣ, 
ΧΥ, 4,  Μίαδοο. ΧΙΙ, 44. ὑπὲρ, Ῥγο, ἐπ μέῤἐἑέαέοπι, 8. Ἐπάτ. 
ὙΠ, ὃ. ὃ, 9011. Εδάτ. ΥἹ, ι7.. δὶ». ΧΧΙΧ, .χ5. ὑπέρ σου, ἔοοο τυῖ, 

ὙΠΕΡΑ ΤΑ͂Ν, τὲπιὲφ, ρογημαπι, ναϊάδ, ἐπιπιοαέοα. ἃ 
Νίαοο. Χ, 84. 4...  Μδοο. Ὑ1Π1, 586. Ἐκοαυσπεῖυβ ἀϊνὶ 5ἰπὶ 
δοεϊθίτυν: ὑπὲρ ἄγαν. : 

ὙΠΕΡΑΙΟΝΊΩΣ, Ἄοχομρογαηΐον, διχοοίἑογον, δΏΡΤα 
πιοάϊεπι. ἃ Νίδοο. ὙΠ, 20. ὑπεραγόντως θαυμαστή. 

ὙὝΠΕΡΑ ΤΩ, ὀαοωροόγο, σχοσίδο, δέραῦο, απιΐπδο. ϑ8ὶ:. 
ΧΧΧΗ͂Ι, 27. ἐν πᾶσε τοῖς ἔργοις σου γένουν ὑπεράγων, ἴῃ οπιπΐ- 
θ05 ὁρεείδιδ τὰ18 θεῖο διοείέδγια. Τῖα Βέσίξιιδ. Βυοεδοδποίάογια 
ΨΕΓΟΥΘ ἸΏΔΥῸΣ : αοπιξηξεηι ἐθη8., αἰοπιέπεπι ἐθ ρ676. ϑδῖτδο, 
ΧΧΧΥ͂Ι, 22. ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνθρωπου ὑπεράγει, Οταῃ9, 
ᾳυοᾶ σοῃουὺρίδοοτο ροῖθδῖ, Βοπιο δωρεγαέ. 1 Νῖδοο. ΥἹ, 48. 
ἣἦν ὑπεραγον πάντα τὰ θηρία, οταὶ δπιὶ6).85 ΒΆΡΟΣ οδοίθσζδβ 
Ῥεδεῖδα. 2 Νίδοο. ΥΠ1Ι, 55. Ζἴοεγοδ, ὑπεράγον, διαφέρον. δ΄» 
ας: ὑπεράγοντα, ὑπερέχοντα. Ἰάδια γεῖρᾶ Βαθοὸ δχ δογί ρίοσβ 
φυοάδιι δηϊίαᾳυο βυρίυπρίι: 7ὺν δὲ ὑψήλὸν ἡλικέᾳ ὄντα καὶ 
ὑπεραάγοντα τὸν ᾿ξπίσκοπον τὴν βλάβην τῇ κεφαλῇ δέξασϑαι- 
γιάθ φιῃοᾳυο } δεεοέξη σέϊωπε δὰ Ζέοάογιει ϑῖο. ἘΠῚ: Ρ. 1ιθδ. 

ὙΠΕΡΑΘΕΤΕ 8, ἀδερέοϊο. Ἄλνῦσ ἩΜΏΡ. δ Ἴ2}), διὸ 
οαμαΐδδοο. «(χω, ῬΞ. ΤΙ ΧΧΧΥΙΙΙ, 30. 

ὙΠΕΡΑΠΝΕΤΟΣ,, μεγῴμαπι ἰαμααδὲϊέθ, οπιπὲ ἑαμαΐδ 
"πα , Οαπέ, “Ρ. Ρμ6ν, Υ. 22. αἰνετὸς καὶ ὑπεραίνετος: ΝΣ 

ὙΠΕΡ ὌἫὋΡΦΏ, εμρενρυδάϊον, ἐγαηδοοπῖο, δὰπε αἰέξον, 
δρόσο, οἱ Ὑπεραίρο μαι, ὁδπιΐπδο, διρογοκέοϊἪἭν, πὲπιὲς 
Φὔετον. ὉΝΔΔ, τονῖο, γπαγραγίέα ῥγοίζοδα, ὅγπιπι, ον. ΧΧΥΤΙ͂, 
18. ὑπερηρμένα. 1)6 νοοΐϑ ἈΘΡτ, εἰρεϊβοαίζοπο δἀπιοάμπι ἀ18- 
δοῃίλυῃηϊξ σοοδηϊλογοδ [πττ., αἀπδαὶ οἴἴαπι δπεϊᾳυϊογίδιιδ ᾿ποθγο.. 
ἴδιαι δο ἀμδίδηι ἔιΐ886, ν616 Τλεοάοίϊοπο εἰ 1ΟὔΧΧ ἀρράτεξ, αυΐ 
γαβὲς νϑοεϊδηῖεβ νόοθαι δῦ. σϑεϊπυογυμῖ, ὙἹάοιῶσ ἀΐδαιθ 

ἤωδ ἐκ τηϑτὰ οοῃϊθοῖισα ὑπερηρμένα ῬοΒ1986, 4018 
Ῥτδδσδδδειὰῖ ὑψηλα. ϑοὰ δοῖΐ φυοάυς ροϊαξ, αἰ Ἰεροτοῖ 
Ἐ521., δὺῖ νοοῖ ΒΟΌΣ. ποομ θαι ὩΣ ΘΙ βδ θα γ66 ΡῥΓδίζοδαξ 
εἰἰραοτῖ:. 1άο δὰ Ὦ. 1. Μοπεζαμοονέμπι. -- "21, οονάπι ἐμαϊδοδ 
οὔξίηιδο, δθὰὰ : ΡΏΤ:5 ἀρΡαγεξο, νίποο. Δἴφι, Ῥδ. 1), 10. ὍὈΙ 
“Ῥυμδέωα Αφμλέαο εεἰθαὶς ὑπερηρηϑὴς Ῥτο ὑπερκριϑῆς» 4υσὰ 
ταὶ σϑοῖΐιι8 νἱἀεῖυτν. -- μῖσ9, ξῶγο, ἃ Ῥασ. ΧΧ ΧΕΙ, 5. ὑπερ" 
ἐρθὴ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς πάντων τῶν ἐθνῶν .. επεποδαξ ἷτπι οου}18 
οχηχιατ σοῃιί απ. - Ἴ229,) ἔγαπδαο, Ῥ6. ΧΧΧΥΠΙ, ά. αἱ ανο- 
μίαν μου ὑπερῇραν τὴν κεφαλὴν μου, Ῥδοοαῖα. “68 ἐγαΠι5οογμαἶθ. 
χιιὲ οἀρυξ χαϑυπ,) δ. 6, Σηδοσαπ) ρϑοοδίοσαπι ῬΡοθπ86 ΠιΘ 
ὀργσυσηῖ, - Ὦν ΠΡ, ἀϑοθηαίο διργα, Ῥτον. ΧΧΧΈ, 29. ὑπέρη" 
ρας πάσας, ϑερογῶς Οἴλῃθβ. ΟΟὨξ, ποῖϊδῖα πῃ ν, ὑπέρκειμαι. - 
ἀθον, ἐ6ρο, οὗφομγο, ἔπο, ἙξεοΒ. ΧΧΧΙ, δ, Βθηο φυοδὰ 
δοῃδυζῃ, ὅϑϑσζῷο θηΐηιὶ 6δὲ ἂἀ6 οαοάτίδ 1 ἰρδθοα,, αυδὲα ὩΘᾺ 
οὐβοιγαστισιξ διεβοχζθχι, ἀυδίομαβ πιο βυροτασυῃῖ ἐδπὶ αλελῖμς 
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ἄϊπο, δυὲ, υὐ Κμίσαίμδ τταπδὲιες: πο ἡμεγμηΐ αἰέέογεα ἐΐζαᾳ: 
- νὴ, οοπιπιονθα πιό. Ῥ8. 0 ΧΧῚ, 16. ὑπεραρθήσέταε ὑπὲρ 
τὸν Λίβανον ἃ καρπὸς αὐτοῦ, δωρεγοχέο δε" βαρον Τὐβαπαπι 
Ἔγαοῖπο εἶπ. ϑεοασηάθπι Ποεδὲρ απέξτπι Ἰδροτατιε » γῶν, δα ὁ 
᾿πραα ἀτὰρ. ποιξοποπι ἐπ ἀἰξεπι ἐγ ση δὲ ἰτλθυΐϊξ, - ὅλ, “44ε. 
Ῥο. ΟΥἹ, 4ι. ὑπεραίρει πτωχὸν ἐκ πενίας, ΒῚ τεδροπάδε 18- 
εἶπο σωδίεναγο, ουἱ ὅ1ι αὐέμνατο, Ἡΐζογοπ. ϑμεδίεναδὲξ ραν“ 
Ῥότϑη 46 ἱπορῖβ. Οοπξ, Πεκαρία. 2 Νίαλοο. Υ, 25. ὃς χεέριστα 
τῶν ἄλλων ὑπερῆρτο τοῖς πολίταις ν 4πὶ ρμοδεῖαιθ δ᾽ἑοτυπι 6}}6- 
γοδα ων ΒΌΡεΕΙ οἶνοδβ. Ζεγοΐ. ὑπερῆρτο, κατεξανίστατο. ; 

ὝΠΕΡ. Μ4ΟΣ4)1, ἐγαποίέξο, ομρογοΐο, εἶέγα δαξέο. 
ϑίν. ΧΧΧΥΠΙΙΙ, 45. ἐν ἐκκλησίᾳ οὐχ ὑπεραλοῦνταν, ἴπ ὁοῃ- 
διερδιΐουο ποῦ ἐγαηδέίθπε, 80. αἰδοθ, δοιὰ ἐγαπδοσπάεπέ αὐ 
λοπογϑδ δέ ἰοσιπι διεδίξηροηι. ϑγγμδ: σηιέποδι. Τὰ ὩὨΘΒΏΏ}118 
Ἰ1εθτῖϑ Ἰορίτων ἐν βουλῆ λαοῦ οὐ ζητηϑήσονται, ἴῃᾳ οοπδ1110 Ρο- 
Ῥυ]ὲ ποὺ ἀρείἀθεαρυηῖυσ. Οὐδ σϑιρα νϊἀθοῖον ρ]οδδθηια 
Ῥτϊοτσυτι δα τρί ἰηδοσίθηι. Ζδεγοῖ, οἃ Ζσα. Ογνιἐξ 245. 
γεπι, ὑπεραλεῖται, ὑπερπηδήσει. ; 

, ὙΠΕΡΑ ΝΩ, «ρνα, δωγδιπι, ΔΘ. Ηδρρ. ΠΊ,16. - 
ον δῦ, ῬθΆ]η. ΓΧΧΙΙ, 6. Ἑκορῖ. Υ111|,.2., ΧΙ, 16. - 
ὉΡΨΌΌ, δώρόγηδ. Ἐπδοδ, ἵ, 36. - πΟΡ 9. ἰάσδπι, Ἐσθοῖ, Χ, 
19. ΧΙ, 22. Αἀάε Οδη. Η,, 40. 860. δἃ. “4. - γον, διεδ- 
ἤἐπιξα. Ὅσοι. ΧΧΥΊΠΗ͂, .. 

᾽ΒΙΜῚ ὝΠΕΡΑ' ΝΩ, δεπὶ δεργα, ἸῸΝ 102, Ροόπο διδὲὲ- 
πιο», Ὥευι. ΧΧΥΣ, 19. καὶ εἶναε σὲ ὑπεράνω πάντων τῶν 
ἐθνῶν, οἷ οἱ 516 δΏρτα Οοπιπδ68 ρϑηῖαδ. 

ὙΠΕΡΑΠΟΘΝΗΝ ΣΚΩ, πιονῖον ργὸ αἰέφιιο. Ὡς ἤναι 
᾿Π ψ}05, ρῥγοΐξοίο απέπιαπι, Τυὰ, ΤΧ, 17. δ6ο. Οχοη. ὑπεραπέϑνησκεν 

ὑπὲρ ὑμῶν: ὯΝὶ εβὲ , 4, δἰρ]θὸχ ἀποϑνήσχω. ΑΑροϊίοσ, 1, 9, 
19. Χορ. Ογπερ. 1, κά, ϑιεάαε: ὑπεραποθνήσκω, γενεκῇ. 

Ἐ ὙΠΕΡΑ ΠΤ, ἐπδιρὸν πᾶοέο, απηϑοίο, αἰξέρο, αρίο. 
Θῖτδο. 1.) 1. 860, οοδ, “4116, ὑπέραψεν οἶκον. υϑὶ οοὰ, Κ΄αέ. 

θύαψεν αδοῖ. Ῥοῖοδε ἔδιιθα 4046 ΔΡ ὑποράπτω ἀδάποϊ, 
4υοά 65: ἰάσιι φασὰ ὑποῤρῥάπτω. 

ὝΠΕ ῬΑΡΣΙΣ, σ“μρονομσίο, ἐπωπάκίϊο. 4]. Ἐσεςοἢ, 
ΧΙῚΙ, 12. ἐν τῇ ὑπεράρσεει αὐτοῦ, ἑπωπάαέέξοηα εἴθε. Ἠδεο 
δρδυηξ δ Βεῦσ, ἑσχίῃ, εἰ ρ]οϑβόπια νἱἀδηΐυς ϑογῦπι, 4086 
δηϊεοοδιηϊ, ἐν τῇ διεκβολὴ αὐτοῦ, 6Χ πιατρῖτιθ Ψ1]δία, νοὶ 
6Χ α]ΐο ᾿πιογργοῖο δἀάϊια, 

ὙΠΕΡΑῬΧΩ, »ναφιϊοπείου . θη Σ ΗΠΡΏ. φιΐδροογα 
αοὶο. Ἑφεοῖ, ΧΥῚ, 48. 1τὰ Βέοίξμε οχ Τγοπιπιῖο. ϑεὰ τοῖῃδ 
δεϊΐου]υε ἀεϊοθη τ εοῖ, Νίδηι Ε-. 1.1, ν. 40. ὑπάρχω ηυΐάει, 
δοὰ που ὑπεράρχω τοροτΐτας, 80 110 τεδροπᾶφὲ τῷ π55. [)6- 
Ἰοβάα 4 οᾳηδ οδῖ βᾶθογὸχ ἴω ϑοληποίαογε Ζ,6ᾳ. οτέδὲοο. 

ὙΠΕΡΑΣΠΙ Ζἧ, οἴγρεο ργοίερο, ρῥγορωρπιο, ἐμῆογ, 
εἰδζενιο. 123, ἰᾶδπι, 4 Ἀορ. ΧΙΧ, 84, ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς 
πόλεως ταύτης » ἐμέαδον Ὦδηο ἀχθόῖῃ, [ΐἴὰ οἱ δριιὰ ὅγπιπε. 

ΩΝ 
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Τλεοά. ΣΙΧΧΊος. ΧΧΧΊ, 55. ΧΧΧΥ͂Ι, 6. Τεεγολ. ὑπέρασπιῶ, 
προΐσταμαι. - ἸΔῸ ῬΙδ. ἀεάο,, ἐγαάο. Ῥτον. ΤΥ, 9. στεφάνω τρυ- 
φῆς ὑπερασπίσῃ μὲ. Ῥατυαι δοὶξο, Ἰυδῖῆοοθ 7Ζασζογο, ααϊὰ ὁ0- 

᾿χοῦδ οτμδηάο, ποῦ ῥτοϊθρεπάο, Βοπιϊπὶ ἱπδοσνῖῖ, ἢδὸ σοπέθῃ- 
ἀοιἄδο δγδηὶ ἔπι] 186 ψϑεθὶ 150, ἐαγσέγὲ, δὲ ποιρέπίθ 110, δὖγ- 
Ῥέμα, παρά, ἃ 1}} οτἰππάμπι, Ἰ᾿ἰΐογδαι Ὁ μαδοῖ δἀνοηεί ων, 
Ἑυδάσπι ετγοσοὰ δρυὰ ΓΧΧ Ηοο. ΧΙ, δ. ἴδηι οδειὶρανΐξ 
Τίολονμα ἂα νογ85. ΟΟ. Ῥ. κτ28. -- ἸλῸν» οὔγρδιια. Όδη. ΧΥ, «. 
ἐγὼ ὑπερασπίζω σου, 6ρο ἐμέο» ἴθ, ἐμέαπισηε τὰ Ὡπι δε. Υ ἰάΦ 
εἴ Ῥεον. ΧΧΧ, 5. Ῥτον. 1,7. ὑπερασπιεῖ δὲ τὴν πορείαν αὐτῶν, 
Ῥγοΐσρεέ δύϊοτι νίϑτη δογθπι, - ὙΩΡ δὲ ""λ15 ἰπποῖξαι, σεν 
7αοῖο, πιοόγογα αὐῆοῖο. 165. ΧΙ, 24. 860. οἃ, Οοπιρί. Μὶάδ 
οἱ Τυἀππῃ. Υ, 40. ΥἹ, 6. ΙΧ, τά, 8δρ.Υ̓͂, 17. ἴῃ Ηἷδ Ἰοσΐβ οὔ" 
εἶθ ὴ5 ταείδρθοτα ἀδδιιῖα 6δὲ ἃ Οἰγροΐδ, 4υἱ ο]έτι δεἀδηιτ θη 
δῸΡ 11}}8 ἐπίδῃ ρυδοροῦδηῖ, Ησοο δηΐπι οἷδγθ ραῖδὲ ὁχ 1}118 
Ἐμωνέρέαϊ5 Ῥβοοηΐδα. ν. τὅ91. 864. ἤΐσσον δὲ λόγχαις, αλλ 
ὑφίζανον κύκλοις, [οπως σίδηρος ἐξολισϑαίνοι μάτην. Οἱγροὲ Ὠϊο 
γψοσδηῖυγ κύκλοι, 4.86 γοΣ ΡΙΌΡΓΙΘ ογόσε, οἰγοιεῖοα ἀδηοιδῖ, 
8 ἔοτπιαᾶ τοϊυπ δ, 4υδηὶι οἶγροῖ Βαρθρδηῖ. ὕπο Ζοπισνες 
1, εἰ, ν. 4ἀδ5, ἀσπίδας νοοῖ εὐχύχλους, δ. 6. υὐ ϑολοϊῥαθέον 
ΠΙΣΉΟΥ δὰ Ὦ. 1, Ἰωϊτετρτοίδίασ, περιφερεῖς, ν6}, υἱ εογολέμσ, ΄ 
σερογγύλους. Ὑὶά6 ϑραπλοπιέξ Οὗδθ5. ἴῃ Οαὐῥπι, Ῥ. 167. οὲ 
ά6. δὲ ποῖδϊα δαρτα ἴῃ ν. ὅπλον δῖ ὅπλῳ κυκλόω. 

ὙΠΕΡΑΣΙΠΣΙΜΟΣ, ρνοίδοέξέο, ργορερπαξέο, αο οηδίο 
ἐαπημαπι διεῦ οέγρεο. 12}, οἴγρομϑ. ἀϑαω. ΧΧΙΙ, 6, ῬΩ. ΧΥ ΤΠ, 
58. δγπιπι. Ῥε. ΟΧΧΧΙΠΙ, 1.2. - 550, οδέοερεπιοπέμπι, ἱξ, 

᾿ἐγασξείο. ΤΏτδα. 1Π|, θά. . ; 
ὝΠΕΡΑΣΙΣΤΗΡ, Ῥνοέορδηδ οἶγρδωϑ, ταϑῖδρῇ, γον - 

2.0}, ἀδἤεηδον, ργορωφπαΐον. ἸΛὉ. Ἐά. Ομίηεα Ῥε. ΧΥΤΙ͵ 58.΄ 
,Τλοοά. Ἐδ. 11, και. δγπιπι. Τλδοί, εἰ Εα, Οἰέπέα Ῥε. ΧΤ,ΥΊΙ, το, 

ῬὙΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ͂ΣΣ, ργοίϊδοίου, αδξδηδοῦν, αὐϊμέον, φωὲ 
ἑαηηιαπι οἴγροια αἰδος ἐορὲ. "ΔΎΟ, ἐαιι8. 7πο. Ἐχοᾶ, ΧΥ͂, 2. 
(πὰ Οοά. Ἰαυάδῖο ἃ 27οηεξ. Ῥαέαεορν. Ὁ. 2341. ὑπερασπιστὴς 
ΤΙΧΧ Τπεῖ. ᾿τεὶϊσειξταν. ) τὶ νοὶ δουδπι δχρτεβοὶϊ ( οαγπιπο 
ζαμακσπάμε, περὸ οὗ ργαδοίαξμῖι ἀὧο Ργοἐθοξίοπσπε), νεὶ 

Φοῖα σοοὶ δοῦχ, δης ποίξομσιμ τσῖδυϊς. Οδεῖθ δγδρ. θὰ 
ω 

Ῥτγαδοίαϊενα ποιαῖ, ΤΙΧΧ Βαθθηξ. σχεπασεής, -- Ἰ1Ὁ7) σζγρεομδ. 
4 8δ8πι. ΧΧΙ͂Ι, 5. 5), Ῥε. ΧΥΙΙ, 5. 55. οἵ Δ: 1, - ἩΡῸ. χοδμγ. 
Ῥρ. ΧΧΥ͂Ὶ, .. ΧΧΥ͂Ι͂Ι, τι. ΧΧΧ, 5. δ. - Ὀὺ5Ὁ, Ζέδεγαίον.. Ῥα, 
ΧΧΧΙΧ, 4. - Ῥρη. 7πο. Ῥε. 1, ΧΧ, 6. γιάδευν δεδιπι 6κ- 
Ῥτιοϑδεδΐββα, Ὃ ὑπερασπιστὴς ἀρὰ 7,6. ἰπάίος Αγογδεέρίο τϑοῖξϑ 
δὰ γΡῸ νυ. 5., ρτὸ 480 Τηἴϑγρσϑδ βογϑίϊδηι γἹ9Ὸ Ἰορογίι, νοὶ δά 
Ἰ15 ν. 7.) φορά ΑΙ6Χ. σκεπαστῆς νοτεΐξ, τοξετεῖυν. Αἀά6 4 Νίεεο. 
1Π|,. 12. δεγολ. ὑπερασπισεῆς, ἀντιλήπτωρ. δῖο δὲ δρυὰ 
ϑιυέάαπι “ὀχροιίξας. φύλαξ, βοηθὸς» ο᾽ ἰὰ Ζοχ, Οὐτεδὲ 5. 
Ἔτοπι. ὑπέρμαχος) βοηϑὸς. ᾿ ᾿ 
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νι ὙΠΕΡΑΣΠΙ' ΣΤΡΙΑ͂, ρνορωρπαϊγία, ἀ Νίαοο. ΧΥ͂, 49." 
ὑπερασπίστρια τῆς εὐσεβείας. τ ' 

. ὙὝΠΕΡΔΒΑΔΠ ΝΩ, ἐναπδοσηαῖο, Ἑγαποργδαϊΐον, ἔγαπδο, 
Ῥγασίογεο, ἐγαπδέέξο. λ0,, δωδειίέϊο, 2 'ϑαωιν. ΧΧΙ͂Τ, 30. εξ 
Ῥραϊωι. ΧΙ, 32. ἐν τῷ ϑεῷ μου ὑπερβησομαε τεῖχος,» δυχΙ]ῖο 
Ἡεῖ τοὸὶ τσϑηδοθιδῃι πιυτοπι, δεὺ οφομραδο γόεε. Αἀάο 
Ἤοπιον. 7]. μ', 468. - 015 ΗἸ ΡΒ. δηρν, αὐἀὐάο. ἴον». ΧΧΧΥΙΠ, 
1. μέχρε τούτου ἐλεύσῃ καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ, Ἀπὸ ὑδ4υο νϑηΐε8 δὲ 
βοη ἐγαηξοσθηῖδα, 801}, ὅριον. - λύση Πρ. ἃ λΌδ, ΘΟΠΒΘΩΜΟΥ͂, 
1ον. ΧΧΙΨ, 2. ἀσεβεῖς δὲ ὅριον ὑπερέβησαν, ἱτοριῖ διαΐδηι ἴ6τ- 
Ξξηΐθιιπι ἐγαηδργ δεν, Ἐεῖρ. ἐγαπδέμέσγεσι. -- νη ΗΠ ΒΡ, 
ὁαοαποίδδοο. “4, ὅγπιπι. Τλοοά. Ῥτον. ΧΧ, Δ. δὶ ὑπερβαίνειν 
εἰνοὶ ποῖαι αἰξοιέμα νοϊμηεαξέ σοηΓαγὶθ ἀρόγθ, νἑοέανο αἰξομέμφ 
γπαπδαία,, Ρδοοαγο σὐπέγα αἰξχισπι. -- ἼΣν. 2 ϑδ. ΧΝΠΙ͂Ι, 45. 
ὑπερέβη χουσὶ, ργαφνεγεῖέ Ομ πμδαοῦα., οὖ. ΙΧ, τι. ἐὰν ὑπερβῆ 
μὲ.» 51. δ βίους πιθ,), ὉΡὶ ὑπερβαίνειν ἂς ἐπζεεξαίέίοπο 8. ἐπ 
ναδέογια δοοίριειάυπι νἱἀοῖατ. ΜΟΙ. ὙἹΙΙ, ιδὃ. ὑπερβαίνοιν 
ἀδικίας τοῖς καταλοέποις, οοπάογπαπε ρϑοοδῖυπι τα} 48. ϑδγπεπε. 
Ῥιον. ΧΙ͂Χ, κι. δὲ ὑπερβαίνειν εδῖ πορίέρονο, ποῦ σαν, θὲ 
ὁχ δάξιιποῖο 705 ρεωσιέγθ ὧαο μέοέδοὶ, Ὑιὰθ δυρτὰ 8. παρέρχομαες 
- ποῦ, ἐγαπβεο. Αἴφι. ὅγπιπι. Τἠδοα. 165. ΧΧΧΙ, δ. ὑπερβαί- 
ψων. - πη, σχραπαο πιθ, ὅγπιπι. ἴον. ΧΕ, 7. ἀὸ Ιερτὰ: 
ὑπερέβη. ἀἰδγωπάεδαε 46. 81:. ΧΧ, 6. ὁ δὲ λαπίστὴς καὶ ἐρόαν 
ὑπερβήσεται καιρὸν, Ὡαρδῖοι εἰ ἀπιδηδ ἐγ ποιέέδὲ τϑιαραβ,, ἢ. 6. 
πον, οὐδογναδὲξ τοὰρϑ, ργαθέογιδέέ ορροτιυπἰξαῖοα. 5 Μίδοο. 
ΥἹΙ, 24. τυράννους ὑπερβεβήκατε ὠμότητι, ἴγταπποῦ οτα ἀο] τῶ 
δωρσναδέΐδ. ϑὶο ρῖτὸ απέεφοοίίογθ, ργαθϑέαγα, αἴ οἷϊ ἵ. α. ὑπερ» 
βάλλειν, Ἰορίτας φαοᾳυς δριυὰ οΐγὸ. ΧΤΙ, 15, ᾿. 

ὙΠΕΡΒΑ ΑΛ, εμρονίδοίος φρεγλίμο, διρανῸ., δπκοεῖζο, 
σαειρόνθ, αδωπαο, σργα πιοάϊμπι αρὸ,, ἔξ. ἀξενο. Ὁνηλι ΗΙΡΒ. 
παρτπι ζαοῖο. αι ϑαα. ΧΧ, 4άο. “Δαβὶδ ὑπερέβαλεν, ἸἩ)ανιὰ 
διιρεγαδαὲ, 80. ὁπλῃε8 βθπάο. 146 δὰ ἂ.]. οπεζαμοοπέιπε δὲ 
Ἡζοπιογ: 2). ψ', θ6γ5. -- ἴο15 ΗΒ. «αἀαο. ϑγπεπι. ΟΟΒΕΪ. 1, 16. 
ὑπερέβαλλον δοφίᾳ, δμρογανὲ βαριομπῖία. ΚΣ ωΐρ. ρναδοσοδὲ οπμμδα 

οὐ φαρίσπέτα. ὅγπιπι, ΟΟἢ6]. 11, 9. -- ἼΠ1ν., χοδέφιριεδ, γϑϑδαϊιεχιδ. 
ϑγπιπι. ΟΟ86]. ΧΙ, ο. ὑπερβαλλον, φεοα γδέέφιπεπι 68. - Ὀλυκν 52, 
γηξγαδίδέα. ὅγπιπι. ΤἈδοα. Ῥ8. ΤΧΧΧ, τ ΟΧΧΧΥΙΠ, 6. ὑπερ- 
βάλλει μὲ ἡ γνῶσίς σου, δωρεγαὲ πιὸ δοϊθηκία τυ. ἢ. 6. οαμέξεπ 
πιρηι ϑιρογαὲ, γιὶπιὲδ αὐγῥοϊῥὲς σεέ ααἱ ἐπέοίϊοσοηάμπι, 001]. 
Ῥιου. ΧΧΧ,, ,)8. 81: Υ, "8. μὴ ὑπερβαάλλου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας; 
ὯΘ ΟΡ ἄϊοπι ἐκ ἀϊο. δὶς. ΧΧΥ͂, κά. φόρος κυρίου ὑπὲρ πᾶν 
ὑπερέβαλεν, τἰπιοτ Ἰοταΐηϊ ὀπρος οὔῖπο στο. 4 Νίδοο. ΙΝ, 

15. ᾿Μίσονος ὑπερβαλλουσαν ἀνάγνειαν, Ἰδεοοΐβ πιακέπιεσ, 800» 
1.8. 2 Μδοο. ΥὟΤΙ, 41. τὰς ὑπερβαλλούσας αἰκίας, πιαχέπια ἴοτο 
τοεηῖδ, [τὸ ΤῬλξίο ἂε Ἰεραέ. ααἱ Οαίμπει Ρ. 642. ὑπερβάλλουσαν 
ἡμερότητα, οἵ Ρ. γ30. ὑπερβάλλουσαν «ὠμότητα, εἐ ἐὲδ. δ 
1οδερλο Ρ. ὅγ4. ὑπερβαλλούσας ἀρετὰς» πιαχέπιδ οπιὲποπέοε γεὶ 
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ὙΠΕΡΒΑΛΛΑΟΝΤΩΣ -’ ὙΠΈΡΕΙ ΔΩ ὅ))0 

ἐπεέρτιθε νἱτταῖοβ Δρρε]]αῖ. Οοηξ, 4 ΟοΥ. ΠῚ, τὸ. ΓΧ, χά. ἘΡΒ, 
1,19. ἃ Μίαδοο. ΤΥ͂, 24. ὑπερβαλὼν τὸν ᾿]άσονα ( κατὰ ) τάλανται 

- ἀργυρίου τριακόσια, διρόγαπδ Ἰαϑοῦδιι [Δ] ἴδ ἀτροηεὶ ἰγϑοθῦς 
116. ““4γολ. ὑπερβάλλει, ὑπερνικᾷ, ὑπερτέθεταε, παραβαένει;, 
ἢ ἐπαναφέρεε εἰς συμβουλίαν. Ῥτορτί6 νοτρυμι πϑατραῖαν ἀ6 
ψαδὲ8, φμᾶα ἀφμᾶπι χιεαδὲ δωρογέϊολμπμέ, ν0] φμᾶδ ἀφῶ δι ρ87» 
"μωηέ. διο ἀρὰ Φονοάοέμπι Ὁ. 1. ο. δ0. οἱ λέβητες ἐπεστεῶτες, 

» 4 οἷ “7 ἢ φ. ν 4 ϑ΄ἣ᾿ ΄ 

καὶ κρεὼν τὸ ἔοντες ἔμπλέεοο καὶ ὕδατος. ἄνευ πυρὸς ἔζεσαν» 
καὶ ὑπερέβαλον. ιᾶθ δῖ 1,10. 1. ο. δ. 

“ὙΠΕΡΒΑΜΛΟ ΝΤΏΣ,, οχοοϊογιξαν, ϑργα τπούμπι, πὲ 
πιὲσ. Ψιᾶὰο δαρτα μεγάλως: 

ὝΠΕῬΒΗΣΙΣ, ἐγαπεέείο. πΌ5. Αἰφοΐα Ἐπκοᾶ. ΧΙ, 11. 
δϑεᾶ ἃ 7λφοάογοέο Ομαδεί. 24. ἰῃ Βιτού. οἵ. ἴῃ ὕαξ. ΝΝίοσρλονὲ 
Ῥ. 682. Ββαδθο γοχ ϑδγημπαοΐο (τὐἰδυΐϊτοτ, ΤΖΤἀδοάογοέωπε βϑουῖυβ 
φυοᾳυδ εβὲ Ζγεδέωδ ἴὼ ἔγαρπι, Ἐσὲ, ἔπέέ. ΟΟ.».1τάϊι. Ψίάθ 
4αοᾳα δὰ ἢ. 1, ϑδολανγίεηδεγφίωπι. Αγρυὰ 7οοσρλμπι «ΑΙ, 1. 11, 
χά, 6. ὑπερβασία δ6ὰ ροϊΐυδ ὑπερβασίαν Ἰορίτατ. ἢ 

ὙΠΕΡΔΙΚΑ' ΖΩ, σαμϑαπι αἰδομέμα αρὸ, ἐπ ζδέ6 ἀεζεηάο. 
δ) ΗΙρὮ. ἃ 531, ἰάθη. 44. Ῥ6. ΕΧ, 5. 101 ὑπερδικάζειν τενὸς 
6861 μέοϊδοὲ ἐπέμγέαπι αἰλοιὲ ἐἐϊαέαπι. τάδ δαρτα δ. ν. δικάζω. 

ὙΠΕΡΖΔΙΚΕ Ὡ, ραΐϊγοοίπον, ἀεοπαϊο ἐπ ᾿τωαέοίο. γν, 
ἐμαῖσα. ὅϑγπιπι. Ῥ6. 1 ΧΥΤΠ, 6. ὑπερδικοῦντος. - ΞΔ ΗΊΡΒ. ἃ 
55". ὅϑὅγπιπι. Ῥβαϊαι. ΧΙῚ.,11, 1. ὑπερδίκησον, Ονὶ “4 οὐξέὲμδ οΟΌ- 
Ἰἰοῖς Ἰερεμᾶσπι ὑπερνίκησον ( 810 Ἰερίτυν ἴῃ (σά, 4ῖ.}, τοΐ 8 
τοοῖθ, Συάΐοο Μοπεζαμσοηΐο. -- 3, ϑγπιπι. Ῥ6. ΟΧΥ͂ΤΙῚ, 154, 
ὑπερδίκησον. ; ! 

-, ὙΠΕΡΔΥΝΑΜΟΙΩ, ργναεναῖοο, νἱποο, ϑωρδῦο, ΘΡρν ἕω 
πιο. "ϑδὲ ναϊϊμα δεπι. Ῥβδϊαι. ΤΧΙ͂Ψ, 5. λόγοο ἀνόμων ὑπερε- 
δϑυνάμωσαν ἡμᾶς, ψοῖθα ἐπιρίογυπι ργαεναίμογμπέ δυροῖ 08. 
ϑωξαίϊαδ: ὑπερεδυνάμωσαν, κατεδυναάστευσαν. 

ὝΠΕΡΕΙ 42, οχ ὑπὲρ εἰ εἴδω, αφϑρίοϊο, σοπέθημμο,, 7108 
γεερέοσία, πορίρο, εἴ ὁκ δἀϊπμποῖο ; σωτέξξο αἰδδιεπι. γ5ΌΣ ΗῚΡΒ. 
δοἶσο. απ. ΧΧΊΠΙ, 30. ὑπεροράσει ὑπεριδοῦσα. ΤΑθοτο ἱταπδῖυ» 
Ἰετηῖ. ϑόσπιο δπΐαι ἰδὲ 6ϑὶ ἀδ δβῖπᾶ δὺ Β ΒΒ Ἰδδπιο διυσουῦπι» 
Βομέθ, ἐπ 400 6δῖ ὑπερόρασις οἱ ὑπεριδεῖν. Ἐπ αἸϊοτυπι ορὶ- 
πίομα Ἰοροταης ὑ5Όἢ. - Εοῦνη : ον, ΗΒ. οἱ ΠμΒΡ.., αὖϑ. 
οοπάο, αδεοοπαον, ἰἴὰ τὰ τηοχ δοατδῦισ 9, το χ, τϑεϊοϑδίοσ. 
1ον. ΧΧ, 4. ἐὰν δὲ ὑπερόψει ὑπερίδωσεν οἱ αὐτόχϑονες, 8 
δυΐθαι πορ]οροπίῖδ πορίσραηέ ἱπαϊρϑηας. ΤΏ ουῖ. ΧΧΙ,, ὅ, οὐ 
δυνήσῃ ὑπεριδεῖν αὐτὰ) πο Ροΐδτ!α πορίέρογο 111. Ὑιάθ οἵ 
ν. 4. Ῥ6.1,Ὸ7, κ. μὴ ὑπερέδης τὴν δέησίν μοῦ» ἈΘ οοπέθπιπαξ 
Ῥτδοθθ τοθϑθ. Οομξ, ϑὲτν, 11, 5. ΧΧΧΎ, γά..- “ϑνὴη ΗΝ ὮΡ. 
σγοαηαίεεοο. Ὅδυς, 1Π|, 26. ὑπερεῖδε κύριος ἐμὲ ἕνεκεν ὑμῶν, 
αἱ οὐκ εἰσήκουσέ μου, ἀσοεροκὲέ τις Ὠϑουϊηδ ρτορίει νοβ, οἵ 
ἦρε δχδιάϊνίξ πη6. Ὑίἀο δὲ ΡῈ. υΧΧΥ͂ΤΙ, 66. 68. ϑὅγσιπι Ῥδ. 

ΧΧΥΙΙ, θλ. - "Ὥν!, ὑπάΐρπιοτ. Ζδολι, 1, 12. - ὉπΌ. μόνε, 

πος 
Ἢ : 
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δδυ ὝὙΠΕΡΕΙ' ΔΩ -- ὙΠΕΡΕΚΠΕΡΙΣΣΟΥ 
ΧΧΥ͂Ι, 45. τὰ νρίματά μου ὑπερεῖδον, εἴαϊαῖδ πιδᾶ οσπέσηιδεον 
γωηί. Ὑιάο εἰ ν. ἀ4. - Ὁ», ῥγασναγίοογ, ρον, ΧΧΥ͂Ι, άο. 
παρέβησαν καὶ ὑπερεῖδόν με, τταπιδρτοδδὶ διιπε -δὲ οοηέσπιδογεεγεα 
τ. νίάθ οὲ Ναπι. Υ, 12. διρέάαδ: ὑπεριδεῖν, τὸ καξαφρονῆς- 
σαι. -“ ὮΡΏ, Ργασναγίοαίδο. Νυι. ΧΧΧΙ, 16. ὑπεριδεῖν τὸ 
ῥῆμα κυρίου, σοπέεπιηόγο, πορίῤρογε νοτθατα Ἰοπιϊηΐ, -- 519), 
γεξίηφεο. ἘοΌ. ὟΙ, 14. ἐπισκονὴ δὲ κυρίου ὑπερεῖδέ με, γτονῖ- 
Δειῖϊα δαῖδαι Ὠοιθῖπὶ δα τὴ 05 γεοροχέδ, 6 πορἐσκίε, Οου. 
ἘΔ. ΧΙΠ, 16. -- 25 Ὁ», ἐπ βασέδηι, Ὅσους, ΧΧΊῚ, 16. ὑπερι- 
δωὼν τὸν υἱὸν τῆς μισουμένης τὸν πρωτότοκον, πορἐΐβ6π5 ΒΙλατα 
εἶυδ, φυδπι οὐΐο Βαδοξ, ρῥτίπιοροπίταηι, Ῥυϊΐδταηϊ, 3235 Ὁ9 Β. ἢν 
εἰρυΐβεατα οοπέγρα, 80 ᾿ἴα δοηδάπι ΠΟ π|8}]6 ΘΧΡΓΟΒΒΟσΏΙ. -- 
ΠΝ. νἑάτο. Οευ. ΧΙ, γΜ7Π,.11. ὑπερείδομεν τὴν ϑλέψιν τῆς ψυχῆς 
αὐτοῦ, πορίοαίπιιεο δῆ οτϊοτ αι δοΐπιδο ἱρϑῖιδ. Ῥυίϊζαγυπῖ, ΠΝ 
Β.. 1. Ὡσίδτο οέξοδιρτε δρθοέαξογδηα 6886, δάδοαυδ ποπ᾿ ΘΓ αΓδ 
α᾿ὐἰφεϊαά. ϑῖο οἵ ποβ8 γοῦθ ἀπϑοΐθη τί δοϊδιηυδ. γιάς οἕ [οὉ. 
ΧΧΧΙ, ἰ9. δὲν. ΧΧΊΠ, 15. κἄν ὑπερέδη. εἰ ἀροροκενγίξε, Ἀ. 6. 

, ΘΟΥΥέρΦγ δὲ ἐχρέαγα πορίεκογὶέ δοοιμγραάίτεπι ἔσροπι, απ86 ὩΘΙΩΡΘ 
ποροείτυτ, Τονῖν, Υ,, 4, δ1τ1-. Π, 12. αμκέϊο αἰδοέξέμσνο, ς0]]. 
ψνοι1. ϑ8::. ΧΧΧΎΥΠΙ͵ΙΙ, 7. ΧΧΧΙ͂Ι, κά. ὑπερίδη, τὰ χαδπι Ἰοστιπε 
τεξετετπιᾶδ νἱδεῖοσ ρΊοδβα “εεγολὲἑ: ὑπερίδη . καταφρονῆ. ΤΟΡ. 
ΕΨ, 5. μὴ ὑπερέδης τὴν μητέρα σου, Ὦ. 6. ἀερίτα οἴδοία ἱρεξ 
Ρτδοδῖδ, Ῥἷϑ 9016 θδ. 146 βοαιι, ὅ Ἐπάν, 1], 20. Ὑι͵άο δυρτα 
παρείδω, εἰ ἱπέτα ὑπεροόπτομαι. 

ὝΠΕΡ 8]΄ 423, ἐχ ὑπὸ οἵ ἐρείδω.. δι) μἰοέο, ἥγπιο. Ἀνὰ 
Ηρ. ἃ 33), γονεγέξ ξασίο, ἃ Ἄσρ. ΧΙΝ, 29. Ὁ] ἴδιιθῃ 8). 

᾿ΡΙο ὑπερείδοντο τοοῖΐτι8 ἀπηρείδοντο ἈαΡομῖ. - Ο5ἘΧγπ, ἑποέαζο. 
Ῥτον. ἸΧ΄ 1. ὑπήρεισε στύλους ἑπτὰ, γπιαδαὲ οο]απῖπᾶςε 
δορίεπ:. Ἐ.6πῸ ἴα νοτέθστιξ,, 4πία οοἸτιπηδο ἐχοϊδειπίτ, τις 
1115 δυβη!οίαϊαν δοαϊὶ βοΐνπι, - γνυ}) ΝΙΡΗ. πέέου. «4. Τοῦ. 
ΨΙΠ, 15. ἐὰν ὑπερείση τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, 581 δει)εξεογίξ 5.32 7- 
“πανογίἐ ἀοτηυπι διδ. Ζσαγοΐ. ὑπερείδει, στηρίζει. Ἰἄροτα : 
ὑπερειδούσης, στηριζούσης. ἴεν. Ογν μὲ 15, Βτγόπι. ὑπερεέδου- 
σαν, ὑποστηρίζουσαν. 

ὙΠΕ' ΡΕΙΣΖΑ, οφέεηαοιΐμηι, Ἢ Ὁ, διιδέδηγέανεδ. ΘΎ,Ι7η, 
,ῬΡο. 1.Π|, 6. β 

ὙΠΕΡΕΧΒΑΥ ΖΩΏ, δμρογαδιιηαῖο. ὙᾺ5, ογώπιρο. «ἢ, 
Ῥχονυ. ΠΙ, το. ὑπερεκβλύζωσι.. ᾿ 

ὝὙΠΕΡΕΚΠΕΡΙΣΣΟΥ, ομρεγαδιηαη σι, δΏΈΡΥ γπὸ- 
ὅπ, “ελονεοτιξέδοίπισ. ὩΣ ΟΠ 814. Ὁ δη. 1Π||, 45. ἡ κάμινος 
ἐξεκαύϑη ὑπερεκπερισσοῦ, ἔοτπιακ δαῖϊεπι διισσδηβα οὐδᾶξ 8220)» 
αδιμιαπέεν. Ο]ο66. Κεέέ. ἐκ περεττοῦ ὁἀχροπῦμπε αἀπιρίξμδ. “Ὑπὲρ 
ψότο, αὐδπᾶο ΡῬυδεροηξαγ, τοᾶρὶβ διροῖ. Ὁ70π46 ὑπερεχπε- 
ρισσοὺ δεῖ νελεπιοη ἐδεΐπισ. Οὐο δόηδιι νοχ ἢδ60 οἴξαπι οσοῦτ- 
εἶς ι ΤΒοθ8. ΠῚ, 10. Οοπῆ, 2. 3204 κὰ Ὦ. 1, Ρ. 2158. δΔο Ζεχέοοϑ 

ἈΝ ΖΤ' 8. ἢ, ν΄. ' 



ὝΠΕΡΕΚΧΕ' 3. “τ ὝΠΕΡΕ' ΧΩ Φδ58ὲ 
ὙΠΕΡΕΚΧΧΕ Ω,, οἰ ρενεβμπαᾶο, αδιριααγιέον ἐἤαηπάο. 

ὍΩΝ, πιαρηξοιε, ναἰξάωδ. 2πο. Τυᾷ. Ὑ, 45. ὑπερεκχέοντερς 
Οτῖα δεὶ βαθο νϑυϑίο 6 βογίριυσα νἰτίοβα νοχὴΐ ὑἱπερεχόνεων, 
Ῥγίποίριεπι, φορὰ οηεαμοοηΐμδ ἐκ δα, ἤοπι, 1 ΧΧ ετιθυΐι. 
- Ρλβὴ ΗΙρΒ. ἃ βὶβ, δάμοο.ς “(4ε. Ῥτον. ΧΙ, 2. - γι, αὲδρεν. 
ον. Αταῦ. ὡμδ.,.9. γεαϊμπια ἐς ἤμαιδ, τπαπανὲές Ῥτον, Ὑ, 16, 

ὑπερεκχείσϑω σοι εὰ ὕδατα ἐκ τῆς σῆς πηγῆς αδωπαάκαηξον δῖ 
δηυσδε ἐωπάαπέμ εχ ἔοωπϊο ἴὰμο. ϑέγαόο ΙΧ, Ρ. 657. υ]ις 
Ἐπδεαίξ, ἐπὶ 41, δ', Ῥ. 535,21. ἌΝ ἊΜ» 

ϊ ὝΠΕΡ Γ7), 4 ΧΙ ΝΟΜΟ.Α4, δωροαγμο. ρυΣ Ἦ!ΡΒ. 8 ων 

ἐλωπάο, γοάδιπάο. 196], .11, 324. ὑπερεκχυθϑήσονταιν αἱ ληκοὶ 
οἴνου καὶ ἐλαίου, ϑωρεον,ωσηέ τοτου]ατὶδ σιηο δἰ οἷδο. Ἐοάδμῃ 
δοσιδ σοεθατ Ἰοράϊων ἴ,μο. ΥἹ, 58... - τς τὸς πππις 

ὝΠΕΡΕ' ΚΧΎΣΙΣ, φμρονα)ιμεδίο. θιε,. αἴνεωμθ. Αἴφ, 
ἴα. ΧΙ, 6. ὑπερεκχύσειφ. θυρεῶν, φωρεγε μδέονιδα βοαϊοχατι. 
δοὰ ρμοῖοβε 4φποημο δεοῖρί ῥχὸ δμΐωτο νϑυθὶ ὑπερεκχύνω, δι 

7ωπάεο ϑοιεδέφ. δέοα. Ασιλίορ. Ρ. τὸ, 17. ἮΝ 
Η᾿ς ὙΠΡΡΕ ΝΔΟΞΟΣ, ναἱάς σίογέοσμδ. Οαηξ. ἐν. ρωρτ,, γα 
25. 235. ὯὃὈΒ1 ἀο 1)66 Ο, ΜΙ. δἀδέβδιιν. ἰδογοῖ, ὑπερένδοξορς 
ἄγαν ἔνδοξος. “ὌΠ. ᾿ οἶος δ ΝΣ 

ὙὙὝΠΕΡΕΠΑΡΏΩ, ναἱᾶδ οἷενο δὲ οχέοϊζἼο. δῷ ῬΙΒ, δ 
ΝΙΡΒ. ἐπ οαξέο οοξίορο. Αἴφι. Ῥ5, ΟΥ̓Ὶ, άι. ὑπερεπαρεῖ. Α4͵. Ῥ8. 
ΟΧΧΧΎΙΠΙΙΙ, 8. ὑπερέπηρϑη» ναἰώσ δ αἰέμπι δμδίαία τέ, 

᾿ ψαξαζε διεδίξπιδα σϑὲ., ἴζα αἱ τὰ 1] 6πὶ ροτίροτθ ποαῦδϑηι. ᾿ς 
ὝΠΕΡΕ ΠΑ͂ΡΣΙΣ,. δμρεγεκαίἑᾳεϊο. ΦΔΌΘ, ἐοριβ δα; 

ἔμδ, αὐγὰ ἐὐξξα. ᾿4ημ. Ῥε. ΧΙ. 1,4. Ἐν κα δ νν 
ὙΠΕΡΕΙΧΘΎΥΎΜΕΙ 7, αὐπιούμπε δὰ δωργα πιοίδιεν 

οἰρίο αὐ δοποιρέδοο. ΜΏ. ὅγπιπι, Ῥβ, ΟΧΥΤΙΙ, 1γ58.. ὑπέρεπες 
ϑύμησα. τς αι τς .- ν᾿, τὰς τς ἢ ΨΥ 

ὝΠΕΡΕ' Χἕ, διρογεπιέησο, Ἡλαΐοῦ διέ, ῬΓαδδέα 0» 
δον ῥγαδϑειι, αἰοπείηον,, ἴξ. δωαρδγϑιεπῃ. ὉἽΔλ, ὑπάζμιδ διεγη, 
Οου. ΧΙ ,.4ο. τὸν θρόνον ὑπερέξω ὅον ἐγὼ, φυοδὰ τὨτοίιπι 
ἴδτπιξοηι πα 207 670 16, 4). Θοι. ΧΧΧΙ͂Χ, ο. ὑπερέχει, πιαΐον 
“δέ. εογολ. ὑπερέξουσε, μείζονες ἔσονται. -- ἩΚἢ ΗἸΡΒ.. »γο- 
τόσο. κι Ἀτρ. ὟἼ]Ι, ὃ. ὑπερεῖχε τὰ ἡγιασμένα, ἐπιέποδαηέ φυροκ 
δαμροϊιδτία. “4... Ῥδτ. Υ, 8, ὑπερεῖχον, ϑωρεν οπιέπϑῦ ανρξ. « 
ἢ», γοάμησο. Τιαν. ΧΧΥ, 427. ἀποδωώσεε, ὃ ὑπερέχει, 'ται ἀν- 
ϑρωώπῳ, τοὰάοι, αἀαοὰ φωρεγεδέ, Βοπιίηί. Ὑι46 οἱ Ἐχοὰ,. 
ΧΧΨῚ, ιὅ. - 59 ΝΙρὨ.. 4. Ῥε. ΟΧΙΥΤΗ͂, 1. - με φβαά, 
ἀξνενδμδ δωπ. Ὦδη. ὟΙΙ, “5. ὑπερέξει πάσας τὰς βασρλείαῤ, 
Ῥγαεδοέαπέίμα ογὶξ ὁπιρλθαβ τορτιὶβ. ὅδρ, ΥΙ, 5. ἐν τοῖς ὕὑπερέ- 
γχουσὸ, ἰπ 118, φυὶ »γασειμηξ, δ6: 4υϊ οπιέπαηέμ. δϑγοῆι- 
ὑπερέχοντες ἐξουσιάζοντε. Οομξ, οι. ΧΙΠ,., ἃ Ῥοῖς. ΥἹ, ,3. 
δὶς. ΧΧΧΗ͂Ι, γ. διὰ εἰ ἡμέρα ἡμέρας ὑπερέχει; ἀιδτο ἀϊ66 ἀϊα 
Ῥγακϑοέαπέέον ο8ὲ2 8ι:, ΧΕΙ, 55. ὑπερέξεν γὰρ καὶ ἔτι, πδαὶ 
οἕ δάδμιιο πιαέον ἡ. ΠΣ 5 ᾿ 
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ὝΠΕΡΖΕ᾽ Θ, νελοπιδηῖαν ὕζζδγυδο, διργα πιούμπι 4) γ- 
Φαδοο, ἷξ. οἰγοιημπαον γεγνοηάο., 108, ταρίάϊἑαο, γαρέάμϑ. 
ὅγπιπι. Οοπη. ΧΙ Ι͂Χ, ά, ὑπερζέσας ὡς ὕδωρ. Ἡδογοῖλ. ὑπερζέσας, 
ἀναφλεγϑείς. νος 

ὙΠΕΡΗΦΑΝΕΥ ΟΜΜΑ7, . δερενδίο, αἀγτοραπέεν ἀρο, 
Ῥτορτίθ, δώργα αὐξοϑ δβέμαν νοΐο, Ὥγαλ, δωρογδία. Ῥε. ΙΧ, “3. 
ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαε, φυοᾶ Ζοπαγι ς ζ,σκ. 552. ἰπτοτρτοϊδτες 
ἐν τῷ ἐπαίρεσθαι. - Ὅλ, ἰάδαι, Τδοῦ, οα ΤΙΧΧ ΤοΡ. ΧΧΙ, 
49. -- 5 οΒ6]4. ἱπῆπ. Αρδ, ἃ “5. ΤΠ δη. Ρὶ, 22. - 5 ΗἸΡΒ. 
8}. 'Νοδοηι ΓΧ, 16. Οἱ λοιποὶ Εχοὰ. ΧΥΨΙΠ, 11. “20: 
Ὅρδυτ, ΜΕ, 15, 18. 20. Ὑίάε οὲ ΤοΡ. ἘΨ, 16. υδὲ ὑπερηφα- 
ψεύεσθϑαι τῇ καρδίᾳ ἀπό τινος ποῖαι απέπιο δίαέμπι αὖ αἰέφιο 
ἀδάονγεγσ, δῖτ. Χ, 0. ᾿ - 

ὙΠΕΡΗΦΗΝΣ' Ω, ἰάεπι, “ον ἨΐρὮ. ἃ 1). Ν δοπι. ΓΧ, 
10. 41]. Ὅεας, [, 43, ὑπερηφανήσατε. 4 Μδοο. Υ, 4:1. ὃ νόμος 
ἐπερηςφανεῖται, Ἰδὸχ οεἐπι διρσγδία δὲ ἑποοίεπέἑα νἐοέαέμ, δὰξ 
ΙορΡὶ8 αμοέογέξας οσοποιέραξιν, 

ὙΠΕΡΗΦΗΑΝΕΙΑ͂, δμρονδέα, ἀγγοσαπέία. ΓΜ1. “«ἴ7ε- 
Ἐπεοι. ὙΠ, 10. -- 17. 1 ὅ8πι, ΧΥ͂ΙΙ, “8. - Ὀ;π, »νἑοζοπέέα. 
Ἐνεοῖ. ΨΠ,, 11. . ᾿ “Ὲ 
᾿ς ὙΠΕΡΗΦΑΝΙἍἅ, ἰάδων, ἴε. ἐπέωγέα, η4π86 681 δδορί βεΐαιθ 
ὁδοοϊυβ δ ροεθίαθ δὸ δισορδητῖδο, οιΐδηι ἐπερέοξαδ, μόν 6 δὲ. 

᾿ξασ. ΚΞ, ημαεδέια. Ἐχοά, ΧΥΠΙ,΄21. ἄνδρας δικαίους.» με» 
. δοῦντας ὑπερηφανίαν» νἷτοϑ ἱμεῖοΒ, οὐΐο ΒΑΡοπίθβ ἐπέμγέασπν 
ΨΧᾺΆ ποῖδς δαυὰ σᾶτοὸ ἔμογεπι ἐπνρα οἴη ἐπέμγέα ἀοφιρέδέέξεσε, 
αὔδοηιι δὰ οπιπὶθ ρσεπεγὶδ ἐπέμγέαα τχϑιιδξοτῖατ, -- Πγ3, δ. 
ΧΧΧ, ,235.81:. ΧΧΧΥ, 1. δὲ αἱΐδὶ. “φμ. Ομέπέα δὲ δέκεα Ἐδ. 
Ῥ:. ΧΙ͂ΙΥ, 4, ὙΤλεοά. Ῥτον. ΧΙ͂Ψ, 5. - γα. Ῥε. ΟυΟΥαΙΤΙΙΙ, 18. 
Ῥτον. ΠῚ, 15. Εσεοῖ, ΥΠ, 20. εἴ 8110 1. - ΜΔ δὲ ΥἹΚΩ τυποίτηι. 
Ἰοτεια. ΧΙ ΠΕ, 29. - τῆμλ. Ῥβαΐων, ΧΥΪ, 11. - ». Ώδη- 

. ΤΥ͂, 84. - γι. Ὦδοι. ΧΥ͂ΤΙ, 12. Αδά. 5. “4ψεε. ϑγπιπι. Τλδοά. 
Ῥτον. ΧΙΠ, το. - ΝΣ ΡΙΌΣ. ναφείέαέαα. Ῥ8: 1ΧΧΗΙΠ], 4. 
Το ροταπε ὨΠΜΨῸ οὔπὶ ϑ1π, ἃ μχ3. αἐξοζέἑ, οἰενατνὶ. -- τῷ, τοῦδε. 
1,εν. ΧΧΥῚ, 29. - 55. ὅὅγπιπι. Ῥε. ΤΧΧΧΥ͂Ι, 4. - πρῚ 
ἔξοδα. ἐκ 3, ἐχοόῖθα. Νππι. ΧΥ͂, χ8. - π5θ., 3αὐϊαοέα, Ῥδ.. 
ΟΙ,᾽γ. (Πεάυχίοεος νἱἀδηΐυν ἃ 9.5.1, αὐΐωπι, σέαξιεπι 6546.) 
ποιῶν ὑπερηφανίαν, ἔκοϊδπα ἐπέμγέαπι, ϑῖο δρυὰ “Ἰοεγολέιωπ 
ὑπερήἤφανος ἀχροπίϊυν ἀγνώμων, ἐπέηιειιδ, -- Ἰ εἰ, ἐεεπεριἐξεεαεέο, 
ἢ, 1. ἑηδοϊεπεέία. Ῥε. ΤΟΧΧΤΊΗ, 5. 81:. ΧΥ͂, 8. υδὲ ὑπερηφανία 
επῖ Ρτῃ ὑπερήφανοι, ὑἰ ἀοοεῖ δετῖε5 ογαίτοπίβ. ϑὲἊ. ΧΥΪ, 9. ἀ6 
ἡμον τρλμνίρη οὖς ἐβδελύξατο διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν,» 4πο8 
ΡΠ ρτορίοσ ἐπιρίοέαέσπι,, 60}}. 5 Νίδοου. 11, 6. οἱ τὴν ὑπερ" 
ηφανίαν ἐργαζόμενοι Σοδομῖται., φϑοσέσνα μεϊτατιϊε58 ϑοάοπιῖδο. 
510 νὰ Ῥβ6]η, ΧΧΧΙ, 24. Αἀᾶδο 1 Μδοο. ", 47). [πῃ αἰ δξέαπι. 
Ἐοιλεν, ΧΥ͂Ὶ, 8. (12.) δεευπάμπι Ζ)νεδύτεπε οκοοίεπέξαπι 56 
ἐχοσέἐδιαίσπι αἱρηξέαξέσ σγαάμπι, 6 ἀ)ὺ ἰπ δπιίθοϑάδηιθυδ 
βθίσαο ἔμοταξ, ο᾽ροϊβοαῖ, υἱ {π2 φυσᾳυδ δά βίρϑὲαγ. (θην 
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᾿φυπᾶοπι δ ἴοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 4. 5ιν. ΧΧΙΤ, 24. φαδηάο αἹΐᾳφυΐά 
ΔΙΤΟρΔΏΪΟΥ 86 ΒΏΡΘΣ διηηϊοῃπι ΘΧχῖ0}}1Σ, ὀμπιαθο ἀεορίοϊς ῶο 
ἀορυϊηνῖ. .ἰ  ΤΆλοδρα ᾿ Ὁ 

ὙΠΕΡΉΦΑΝΟΣ, ϑδωρεέγϑιις, αγγοραηϑ, ἵϊ, ἐπέωξέοδειδ; 
1ἴ. ἐγπρέμα, δοείοδέμδ, Ὦ. 6. 401 1ἴὰ 6δὲ Δΐτηο0 α]δῖο, υἱ Βοιήϊ- 
δι δα Ὠδημι' ΟΌΤΕΣ, 864 οχγΐα δι᾽ 6846 ᾿ἰοιῖα μυϊροῖὶ 
Ἴ3)4, Ροΐοπϑ, ναϊμε. ὅγπιπι. Ῥδ. 1 ΧΧΥ, 5. ὑπερήφανοι τὴν 
καρδίαν. - ὯΜΔ. ον», ΧΙ, γ. Ῥβαα. ΧΟΙ͂Ι, ο. ΟΧΧΣΗ͂Χ, 5. 
- ΝΣ) δωρογδέα. Αἴφι. ῬΕ. ΧΙ ΟΊ, 4. ϑεοαᾷαπι εἰμ ἀμ μώνιρ. 
τὸ ὑπερήφανον. ἴπι Οδίεηδ Ὁογαενέξ Ἰαρὶταν ὑπε νὲς, αυοᾶ . 
ἐν σία δαιτὶ νἱάδευτ," - ἘΠ5 2 εζανὶ Ῥεαῖαν, ΟΧΧῚΙ δ “- 
25, δέἰαέμδ. Ῥ6, Ο, γ. ἼΤξλεοα. ἸοὈ. ΧΙ Ὶ, “Ὁ. - λι δεηδ. 
ΒΟΡΈΒ. ΠΙ, 7. ὉΡ1 γτὸ 95 Ἰορόσεαπε [3 5}13, ἢ. 6. διερογὅοϑ. -- Ἴἴς 
Ῥελ]. ΟΧΤΙΠ,2:. 81.690. γ8. Τετοαι, ΧΕΙ, 2. «{4μ. ϑγπεπιο 
Ῥεαδῖμι, “;ΧΥΤΙΣ, τά. 44. ΝΑ]. ΤΡ, 1. - Ἧδν. δγπιπι. Ῥγον, 
ΧΧΙῚ, “4. - γὺ, αδνέδον. Ῥτον. ΤΠ], 54. 1ε8. ΧΧΙΧ, 50. 4απὲ 
ΒΌΡΟΙΡΙΔ 6]δίαϑ᾽ σοπέοπιξέπι ἀδ ἠθπιθα 1βτααϊἴδται Ἰοοξαδ 
ἔιεταῖ. (ὐδυβδτῃ ῥζσὸ οἴεἼοῖπ ροϑῃΘΓΌΒ.. -- γ59, ἐγγατισεεδι 
165. ΧΙΠΙ, 11. - 55, δωμόγδέα, (ϑϊ6 νοταῖυτν δΐο Δοργρῖαι 
οὗ διπιηδτι ΒΌΡΘΣΒίδτ. ) Ῥβα] . ΤΟΧΧΧΥΙΠ, αι. -- Ε51, σχδοῖν 
81:5) οἰαίιδ. 2 ϑαια. ΧΧΈΙ, 8. Τοῦ. ΧΧΧΥΗ͂Ι, ι6.. ΡΕ5. ΧΥΤΝ, 
ὅο. ϑ8ὲισ. ΧΙ, 30, ὑπερήφανος, ἐπιρέμδ, δϑοσίδοέμο, Ὑιὰδ6 102 
ΧΧΧΥ͂, 8. 00]], ν. 1γ. Δάάϊι, ΕδεΒοτ ΧΙ͂Ψ,, 2. ἀντὶ τῶν ὑπερ" 
ηφανῶν ἡδυσμάτων, Ρὲο υπροοπὶίδ, φαΐδθυδ Ῥτέπιοσθα βυρδεσ 
Ὀῖδ6 ὀδυβ σ]ρὸ ἘπΠῚ δοϊθηξ, Οομξ, ν, 11. ἤογεῖο ἀπέϊφμα:. 
Ῥγο ἀπιδὲέῥέοδὲδ οὐογαπιίηέδωε,.. Ἰθ14. 1, 15. ὑπερήφανορ. οἷνα] 4. 
ΠΗΡΌΌΝ, «“Ἅ1πιαίδοίέα, τοϑροιιᾶοτο νἱάδιζον, δὶ ἤΚ,έ. «Ανμηαοῖς 
εἐπερίτμητος Βϑθεῖ, τυ: ρον ἢ νῷ, οὐδ τὸς 

“ὙΠΕΡΗΦΑ ΝΩΣ, φμρονγῦδ., αγγοραπίατ. ὭΜΑΔΆ., ἐπ΄ 
Φμρεγδέα. ϑγπιπι, Ῥ8. ΧΙ, το. 86... Οαέεπαπι Ὁ]. ΟΟ. ἐπ 
Ὡροαΐπιος Τὶ Ἰ. ν. 89. Αἀ4ε 2 ΝΜίδοο. ΙΧ, 4. 12. Ἂ- 

ὝΠΕΡΘΥΡΟΝ, εμρονἐῤπιέπαγα, ἰΐτοθη σιερονμδ. νὸς 
«44. ϑγπιπι. ΤἸλεοά, Ἐποοΐ. ΧΙ,, 41.. «᾿ ἘΡΒΌ ΟἹΌΣ, . Ῥοδέδδ 
δὲπιΐσμεσ, 168. 1,4. Οπιηϑ διπιπιεπι τοὶ δρᾶ ἩδΡταθοϑ ἀἰοίτοΣ 
γπαΐθῦ. - ἩΊΡΩΘΌ, ἐοοιϑ ν6ὶ] ραγϑ αδοἰ βοξξ, ἰδὲ 6588 ργοέδοίμγαμ. 
ψυ]ρο: δωρεγέξπιξπαγο. “«΄φι. Ἑχοὰ. ΧΙ, 7. 

ὝὙΠΕΡΙΣΧΥ 2, ρνασναΐόθο, δώράγο. ὙῸΜ. ϑγπιπε,. ὅθι. 
ΧΧΙ, 55. - Ὅη55 ΗΙρΡἢ. σέηρο. Ἠδν. Ἰ, 4. ὑπερισχύει κατὰ 
δικαίου. οκ Ἠδδτ. ἢ. 1. Ἰαϊῖπο οἐγοτπενοεέγα τοϑροπᾶοξ, τἀ. 
ααδο ΓΙΧΧ τοοῖϑ Στὰ ἐταπϑιυϊογίηςξ, -- ρῖπ. 2 ὅ8π. ΧΧΙΥ͂, 4. - 
πη ΟΠ 814. ὡσρτο. Ὧδπη. {1Π|,5. τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως ὑπεῤίσχυ» 
σεν, τερῖβ νο]απδθ τροσᾶπι ποι Ῥϑιϊοραῖάτ, - "051 86ῆι. ἢ). 
ἤπο. Ῥ6. ΟΧΧΥΤΙΙ, 2. υδῖ νἱὰ, Μοηε. - ἘΧΨ, ΘονγοδογΟΥο 
1)ατ. ΧΙ, “56. ὅγπιπι. Ῥθ. ΧΧΧΨΙΙ, 20.. - ᾿ϑλω, τοδτιδέτία 
4, ἐταΐέο πιδΘ. ὄγαιπι, 860. οσοα. τοϑ. Τοῖπι. Ἰλφοῖ, ΙΣ, 536. 
εὑπερίσχυσε. -- ἢβῇ, ῥγαφραΐδο, τοῦδονα νέποο. ϑγπωπ, ΟΟἘ6]. 
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ΙΝ, 15, ὑπερίσχυσε. δ εἰ 5 Ἐπὰν. ΠΙ, 56. ὃς ὑπερισχύσει, το. 
σοφίᾳ. 4υὲ ῥτγαθοοῖίδε δα ρἱθηιτία, 90}}. γ᾿ 10. 

. ὙΠΕ 'ῬΡΧΕΊΜΟΑΙ, δμρεγέασθο, δμρεγροσέξιεδ ἔγεπι, διερο-. 
Υὲον δεχπι, φὐοείδῳ, δεραγσο. ἤρὼ) ΝΙρΒ. μγοδρεοίο. ὅγπιπι. 
1 ὅδ. ΧΙΠῚ, ιδ. ὑπερκείμενος, δωερεγίασοπδ. -- ὧν ΠΝ, ἀδοοηάο 
δωρτα; Ῥτον. ΧΧΧΙ, 20. συ δὲ ὑπέρκεεισαι (Δἀάϊτον ὑπερήῆρας» 

“ φῖ, πὲ νἱάἀοῖοτ, ἐκ ϑοβοϊῖο, νοὶ δ]ο φιοάδχ Σπἰογρτοῖο. Οοηξ, 
Ῥυιεέαηι Ῥιεοοίδ. δπέ. Ἰ. ο. 34.) πασας, ἴα δυΐεπι ρῥγαεεέαης 
ον δὲ Οἱδαϊδυδ. - ὈΠῸΣ) ΠΡ, ψαδέξαϊϊο Φέ ρογαο, Ἑ τ60ἢ; 
ΧΥῚ, 46. καερὶ μικρὸν ὑπέρκεισαε αὐτὼς ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου, 
Ῥτιορειοάμηι δωρέγαρ 1188 ἐπ ομῖθυβ ψνἱϊ τα 8. δαπιΐτυτ Ὦ. ], 
χδῖο δραϑι, πὲ δι1, δ βόγαν 4 αἰΐᾳεέθπε τπαίδ ἀο ρόγνδῦδ6 αρσημίο. 
Ἐ5. ΠῚ Το Βγαπι. ὑπέρκεισαε, ὑπερβαλλεες. Τα ὰδ ξοτίδ 
εἰ δρυὰ Ζοιγολέμπι 18 Ἰορεπάυτι ῥτὸ ὑπερκείσῃ, ἀναβάλλεις. 

ὙΠΕΡΑ ΡΑ͂ δὶ βδεὰ ὑπερκερᾷάζω, ημαδὲ σοῦπερ ἐπερδέσπαο 
ἑποσαμοπάοφιο ργοέφο σέηεσ αὐδοῖρο, οοὕπᾳ λἀοδέξμπι οὐγοιπι 
φοπΐο, οοὕπα ἐχίσησοπαο λοδέοπι ὦ ἔόγρο οἷαμαῖο, διρετο 
διοσέετα.. Τυφηῖ. ΧΥ͂, 6, 2 Μδοο. ΥἹΙ, 46. ὑπερεκέρων αὐτούρ. 
Ῥωΐίρ. τοηείίαδαμέ δο6 σογπίδια, αποᾶ ὁ ἐα Οδνάα ἴὰ Αἄνενο, 
467. ΦαοΓ. ΟΡ. 80, 16, Θχρ)ίοας πρπαοίδιιδ ἐσγγσδαηὲ αέφυθ 
ἑπομϊταδάρέ νοοϊξδμρ. Μιάδ ζέρεώρμπ Ἰὲ. 11, ϑιαξιεν. οἂρ. 10. 
Οοπξ. “Δεἰἑαπὶ Ταρῖ, ο. 40. ἐν τ τ ᾿ 
ὡς ἍΠΕΡΧΚΡΑΗΤΕ '(Ώ, δρογο, δροτῖον 8, ΚΥΠιζΟΥ διιπε, ῬὈΓαξσ, 
ναΐσο.. ῬΉλν ταἰξαϊμα δάπ. ἃ Ἀερ. ΧΥ͂Ι, 22. ὑπερεκράτησε τὸν 
λαῦν, δΌροζδῦδι ρορυ]υη). ᾿ 
.᾿ ὙΠΕΡΧΡΙΝΟΜΙ͂ΑΙ, ργαεναΐίεο ἐπ ἐμαϊοαπαο, ἐμαοῖο 
δραγο. ὯΞῚ, βρεγ8 δάπι. «ἴηι. Ῥ. 1, δ. ὑπερκρεϑῆς ν ΘΡΟΓΙΟΥ 
ἑμαϊοονίδ, ραΐπιαπι ες ἑμαϊοΐο δὲ ἐΐέα ζγαΦ. Ἰυδοῖῖο ὑπερηριϑὴς» 

᾿ 4θδι Ζγεδίμδ Ῥτιοιῖ ες δὸ “οπέζαμο. τοροιιύ, 6δῖ πιδευπι. 
ψιείοσν ταν. "" 
"ὙΠΕΡ ΛΕΙ 152, τοϊέπφυο,, γόδεννο. "με. χ 58. ΧΙ͂Τ, 

56. ὑπερλείπωμεκ. ἴϊᾳ Ἰερίξυν 1 αυϊθυβάδαι εἀϊεῖ) δὲ οοὐά. 
᾿ Βοέπε  Ἰροο ὑπολεέπωμεν, 864 ρογρεΐδια, ἱπᾶϊοο Ζ.. 809. 

. Ὁ ὙΠΕΡ ΜΑ͂ΧΕ' Ὡ, ῥγορώρηο, αἰδοσγέο ρῥγο αἴέδψμο. Ὁδδ 
Ῥασχὶ. γσαϊέπια. ᾿ὅγπιπι. Ῥε. ΤΧΧΨΤΙ, ὅ5. ὑπερεμάχησεν. “ 
5 ΗἰρΡΒ. ἃ 23), οοπέοσπαο, οαμδᾶπι αρὸ. ὅγπιπι. Ὠεαυῖ. 
ΧΧΧΊΙΙ, 7. αἱ χεῖρες αὐτοῦ ὑπερμαχήσουσεν αὐτῷ. Κ είς. πια- 
γεῖεα οἰμς ρωρβηαδιμηξ ῥγο εο. 1ῖὰ ὥγωοοορ. Οαε. νέο. Ρ. 1658. 
ϑγτηπι. 166. 1, χὅ. ὑπερμαχήσεε τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, αἰδοεγίαδίξ 
Ρῖο ροραο βυο. Ὗ1άο οὲ ὅγπιπι. ΗοΞ. Χ, 6. ὑπερμαχοῦντε 860. 
οοἀ, Βανῦ. - ᾽3.,), πιαρτμξς, Ὦ. 6. φιεὺ ρμοξεπέξα “αἰεὲ Φέ γοδογέ-. 
ϑγπεπ. 1686.1.ΧΤΠ]Π,.. 1, ερὶϊ 5ὴ 8.533. ζζμίξ. ρῥγορωγαῖονῦ διπὶ- 
196 νατὶὰ οοπῃδίσιςιομο Βυϊο8 νοοδ οὕμα δοορϑαῖίνο, ἄδινο 
οὲ ρεμίέϊνο νἱάδπάτς Φαδε δὰ Ζιδοπὶς Ζἑαοοπὲ Πἤξεέογέαπι 
Ῥ. 207. δοαῦ. ; : 

τς ὙΠΕΡΜΑ͂ ΧΗΣΙΩ͂Σ, ῥγορωρπαίο. πο. δγπωπ. Ἑχοᾶ. 
ΧΙ], 11. Ἰμπιοσρχοῖδιῖο μδθοὸ ἔοτίο ἀεξοπάϊ ροῖεεῖ 80, ᾳυοά εἴ 
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ΤΙΧΧ σοτρυπὶ πΌΣ τοἀάυπε σκεπαζω. Ἐοτίδ886. ἴϑιθ ὑπερε ΄ 
μάχησος οτἴππι. 6δἴ 6 δογίρίῃτα νἱτο88 νοτῦὶ ὑπέρβασις, φυοᾶ 
δοουγϑι8 Βεῦτ. τεδροπάοι, Οδόϊοσαπι ταροείϊζυς ἤδθοὸ γὸχ 
4ποᾳπὸ ἀρυά δολοί. ἢ. ε΄, ν. 645. ᾿ 

ὙΠΕΡΜΑ ΧΟΙΙΑ)., ρῥγορερπο (Οἰο56. Κεεξ.), αἷδω 
επάο. ὅγπιπι, (8εο. Οαέση. Νίοερλ. Ρ. 201.) Θοι. ΧΥ͂, 1. 
ὑπερμάχομαιν καϑαπὲρ ὅπλον, ἐμδοῦ 16, 8. ργόορμρπο ἴθ, γοὶϊαιξ 
οἰὐγρουδ, ργὸ Βδῦσ. Ἦν ἸΔῸ 2.32} 2, Ἔ90 Ὀἶγροια ἐδ. Ἕ 

ὝΠΕΡ ΧΟΣ, φιὲ ργο αἰἕφμο ρερπαΐ, ργορωρπαίον. 
8}. Χ, 20. ΧΥΙ, 17. (» μέρ. νἐπαΐδα.) Δ ΝΙδοο. Υ ΠΙ, 36. ΧΊΥ, 54. 

ὝὙΠΕΡΜΑ ΧΑ, ἱ. ᾳ. ὑπερμαχέω, ηυοά νἱάθδ. 5515 
ΗΙ!ΡὮ. ἃ 331. δγπιπι. 860. Φέθγοι. Ηοϑβ. Χ, 6. ὑπερμάχοντι. Ἐοτι 
ἰ8286 ἴδιο τοροποηάσπι 6δβὲ ὑπερμαχοῦνεε. γι 
ΤΙ οοηπὲς Τὲίαοοπὲ Ἡϊΐσονέαπε Ρ. “οὗ. 

ὝΠΕΡΜΕΓΕ ΘΗ͂Σ., ρεγπιαρημα, ργασργαπαὲδ.. ὙνηΣ, 
πιασηιλβοιθ. Αἰσώ. 16. ΧΧΧΊΤΙ, 4ι. Ῥε. ΧΥ͂, 3. .ἄφω. ϑγπιπι. 
Ῥ: ΥΧΧΥ, δ. ΧΟΙΙ, ά. - ΠῚ τε, νἐῦ πιδηϑωγαφ, ἢ, 6. λοῦπιο ., 
φιΐάαπι ἐποπιαρὲε δέαέμγας. κ Ῥατ. ΧΧ, 6. - ὈΔΝ}55 ρᾶτῖ, ρ]ατ. 
ΝΙΡ. ἃ μὸϑ, σιέγαδέδέα. Ἰλεοά, Τοῦ. ΙΧ, 1ο. ὑπερμεγέθη. -- 
ὨΝΜ12 γμδτῖ. ρίυτ, ΝΙΡΒ. ἐογγζδέζία. ϑγπιπι, ἃ ϑαι. 11, «ὅ, 
γιὰς οἱ ΠΏ δη. ΙΥ͂, 84. δεθο. οοἀά. Ολὲδ. ! 

ὝὙΠΕΡΙΝΒ ΓΕΘΟΣ, φκοεῖσα πιαργιέμαάο, Δ, ρίογἑας 
᾿πιαϊδδέαδ. “4. Ῥε. ΠΠ, 2. 

ὝΠΕΡΜΗ ΧΗΣ, ρναοίοπρμδ, ρμογφμαηι ῥγοσόγωδβ. ὡνε 
Θ., Τρ πιεηδϑγ 6.) Ὦ, 6, ἐπιπιαπὲδ δέαέμγαα. Νυι. ΧΙ, 535. 

. ἘἼΠΕΡΝΙΚΑ' Ὡ, «,έοίο, μὲ αἰέφιέα ἐπ ἐμά σέο νίποαέ, 
Δείεπάο, ἐμδον σαιέδαπι αἰξομέμα, ἴ. ᾳ. ὑπερδικέοι. ἈΛΛ, δ γ πεπε. 
Ρε. ΧΙ,11, 1. δὶ ρτο ὑπερδίκησον “ἡροίϊέιε Ἰορὶς ὑπερνίκησον, 
ᾳυοᾶ, ᾳυΐα γεγρπι ἑπτιβέϊδείυο οϑές “βαυϊάδο ργδοίδεεευι. 
Ἠεογοῦῆ. ὑπέρνικᾷ, αντιμάχεταει, ὉΌΝ νὶὰ6 2πέ. λέῥοασπς 
Οἰοσε. ὑπερνικηθεισῶν, διιροναεΐδ. Ἰᾷ. ὑπερνικῶνγ ἐπρθνο. 

. ὙὝΠΕ' ῬΟΓΚΟΣ,., ρναεέωπιξαμα, πιαρπμϑ, Φιχοσέδιεδ, 7 
ἄμωμα, αἐφοιδέθ, πιοπϑέγαπι οχοδαΐδδ) ἀἰμνμϑ. ὉΔ1λ. Ἐχοά, 
ΧΥΤΙΙ, 22. τὸ δὲ ῥῆμα τὸ δ κε ἐκῴα (ϑολοί, μέγα) ἀνοίσουσιν 
ἐπί σε, τοῦ ργανίογεε ἀοξοταιῖ δὰ [6. - κὐ95 ΝΊΡὮ. πιέγαδἐἐὲα 
διώπι. 2 ὅδ, ΧΙΠ, 2. ὑπέρογκον ἐν ὀφθαλμοῖς. Ἐμίρ. αἰδῥοίξα 
οἱ ετἰαἀἰοδαξμν, 86. πλοτα δἷτδ ἔσο, Βεη φυοδά ἐθηδιυσα. Οὐδθ 
δαΐπι δυηξ ταὐγα 1) ἰα, εα ἀ θου] ον ἘΠ οἱ δὸ ρτοξοιτὲ ροδβιυηζ. 
- Ὠμεΐ82 ρζων. ἤοαπι. ραγέ. Νιὲρλ. ποεέγαδέδία, Ὅδα. ΧΤ, 536. ἐπὲ 
τὸν ϑεὸν τῶν θεῶν λαλήσεν ὑπέρογκα, δάνοτοι5 Ὠδύα, ἀεοτῦπε 
ἸΙοφυεῖαξς ργαεεμπιξαα,, ϑδωρογδα νοὶ ἐπιρία. Οουξ, Ερ. Τυΐ, 
ν. τθ. οἵ .Δἀ Ὦ. 1. Ξῥεπογεπι Ρ.. 430. - 5 Ρὶατ. ἐπ μὖ5., 
γεϊγαομδα, ἷ. 6, πιέγαδὲέϊέον. ΤΏτΘοΩ, 1, το. κατεβίβασεν ὑπέρο 
ογκα, ἀοέωτθανίς δκοοέδα.. - ὈΜὴ., ἀμγμδ, ργανίε. Ἐπχοά, 
ΧΥ]ΠΙ, 46. τὸ δὲ ῥῆμα ὑπέρογκον ἀνέφερον πρὸς Μωὺσῆν» 
168 δαἴεπι εἰἰοξῥἑογοσι ἀεξεταῦαιι δὰ Μοδεη. Ῥχδοῖοσοα 4υ0- 
406 Ἰερίεας Ώδη. Υ, 11. 660, οοἷ, Οὐέε. δὲ π181] τοδρομάος 

Κοὶ, Κ΄. ᾿ β ΒΡ 

Παες αἂἃ 

ς"ς 
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ἐῃ ἴοχῖα, Ο΄7066. ἱπ Οοέαξ. ὑπέρογκον, μέγα, ὑψηλόν. 810 εἰ 
, φραᾶ “εογολ. εἴ ἴῃ 2,65. Ογνέδξ ΜΘ. Βγεπι. ἐχρουίταν, οζ Ἰα 
ἦ!1ο Ῥσδοῖοσεδ δἀάϊιυν ὑπέρμετρον, ἷπ Βοσ᾽ νεγὸ ὑπέρτερον, 
Ῥτὸ 400 ρατῖτον ὑπέρμεερον τοροπσπάυπι νἱ σίας, 146 Πἥεπι- 
σέογδιδ. δὰ Ζποίαπ. 22 ἐα,, ογέμον. Ὁ. 427. 

ὝΠΙῬΟΓΚΟΣ ΕἾἼΜΙΝ αἰ θβοϊ ἐδ ξεπι. μεθα ΝΊΡΒ, πε» 
γαδιέλὲθ σιεπι. θαι. ΧΧΧ,, 11. 7) ἐντολὴ οὐχ ὑπέρογκος ἐστὶν 
Ῥιδοοερίυμι ποῦ αἰγ)οϊέε εβῖ. ͵ 

ὙΠΕΡΟΓΆΧΩΣ, νελοπιδηιέθν, αὐἰπιοαῦτνν. ΠΝ Ὁ 5, ἐμοῖο. 
Τλορά. 1ε5. ΧΧΥ͂ΤΙΙ, 7. Πα Βὲέεϊέμδ. ϑεὰ ἴαπο 7 δοαθοέ. ἰερὶ5. 
δοὲ δὴ δὺξ Μ 325, αὉΣ ἴδιηθη τΐμὶ νἱάδξιν 1ΠπΔ4 ὑπερόγκωςν 
αυοὰ δοη09 80 ἡσωτεύϑησαν δὰ Ἰνῇ ταβετοπάτπι 68ὲ, ἀδ δι 
ἀάϊαἶε56., δ680}8 ΘΧΟΙΠ ΔΩ οδι88. Ὑ ἀ6 δυρτα 8. Υ, ιἀσωτένω. 
Ὁ ὝΜΠΕΡΟΝ, ρϑύδέξῥέιπι. ὃν, ἰάδτα, “44. Τλδοα. ῬΤΟΥ͂. 
ΧΧΥΤΙ, 22. ἐν ὑπέρῳ. Ῥτο 4υ)ο ἴπ Οοποογααπεδα Τγοπιπιϊαμὶε 
νἱεἶοβο δοτίρίαπι εδὲ ἐν ὑπερῴω. Ὑίαἀθ 11145 ἰπ ν. ατιμαζω εἴ 
ὑπερῷον. Ῥταθῖοχεοα Ἰορίταν Ῥτον. ΧΧΙΠΙ, 5:1. περεπατήσεις γυ" 
μνότερος ὑπέρου, απιδιρξαδὲς τεμαϊίον' ρὲδεξἐδ: ἡπ)δ6 ψετρα Ζαεμθ- 
γμδ δὰ Ὦ. 1. 1τΔΏ 811 δὰ 9 522 Ἠ5πηην, ἐϊα τι 1οροτίαξ 
ἘΠῚ 25., ἐπέθν τησπαϊΐοοθ, ἃ λ, αὐυοά ν. 21. πτωχεύειν 
τοδάσηϊ, ᾳαυΐὰ δἰρηβοαιῖίομθπι δᾶθρα6 οοπξωῃ ἀϊε᾽ ουαι Ἐ", 
Οδεΐεσιηι γυμνότερος ὑπέρου Ῥτογοτῦῖο ρταθοο, αυσὰ δἀραὰ 
δϑυϊάαπι ὀχβῖδῖ νόος 'γτέρου περίτροπον, ἀϊοϊξιν ἄοπιο δπίγεπια 
Ῥαμρογίαίε. Οοπξ, Ἐγασπιὶ Αάαρ. Ολέέ.: ΤᾺῪ. .Οοπε. 8. π. 4ὃ. 
1,5. Ονν δὲ 475. Βνεπι. ὑπέρου, κοπανιστηρέου. 

ὝΠΕΡΟ ΠΤΟΙΜΑ1), ἀδορέοίο, αἀδορεοέωὲ δέ φογιεἔσπιξοὲ ἦα’ 
ὅδο, Οοογιέθπιηο. πορίδσο. ποῦν Πρ. αὐϑοοπαῖο πιδ. [65. 
1ὙΠΠ Δ 7. ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῦ σπέρματός σου οὐχ ὑπερόψει 
(Αἰεῖσα ργοὸ ὑπερόψῃ), ρθπότα 1101 σορμδῖοβ ποῖ αἰδθρίοίεε, 
νοὶ ποὴ πσσίῤρεδ. - θῶ, ἐπιρίπιρο. Τίον. ΧΧΥ͂Ι, 37. ὑπερόψε" 
ται ὁ ἀδελφὸς τὸν ἀδελφὸν, ἀδορίοἱεέ ἔταϊον ἔταῖτϑιη. -- ΠΝ ΠῚ» 
ἕν, ἐπιρετγἑξαξοπὸ διὲπὶ, Ὦ. 6, ἑαιφαπι ἐπιρωγ μα ἀδϑοέέπιον.. Ἐς 26οἷ,. 
ὙΠ, 19. τὸ χρυσίον αὐτῶν ὑπεροφθήσεται, δατυπὶι 1Π]Πογαπι 
ΘΟ ΦΠΙ Θέ", -- Ὁ, γοϊέπημο. 1ο8.1, 5. οὐκ ἐγκαταλείψω δὲ; 
οὐδὲ ὑπεροψομαί σὲ» ποι τε παυδη ἴθ, πεατὰ πορίσραπι ἴθ, 
- πὴ, »ἑάδο. πο, δὲ ΤΙΧΧ Ἰλθαι. ΧΧΊΓ, 4. οὐχ ὑπερόψεν 
τὸν ὄνον τοῦ ἀδελφοῦ σου, ποὰ πορίερθοα αϑϊπαπι ἔταίσιβ τοί. 
Βδη6 φποδά δϑηδπι. 

ὝΠΕΡΟΡΑΣΙΣ, οοπέσπρειερ. 50} ἐπ, ΗΠ ρΆ. οονεδεεθϑ επί, 
 δοϊζοπάο. Νυπι. ΧΧΊΙ, 50. μὴ ὑπερορασει ὑπεριδοῦσα ἐποίησα σον 

" Οὕτως; Ἀῦτα Ὠ]] πὶ Δ] 414 σοπῖτα ἴ6 πορίοτὲ, δαῖτ χεοπ; οὗδθγ. 
νανὲ ϑϑηβυμι ΘΧργεββεσιηξ, δξ Ἰορόγαπε Ὁ. Ὑ146 5Όρτα 
8. Υ. ὑπερείδω. - ὥλη. ἘΜ1Ε. ΤΝ, χά, ἴῃ ζ)οδονξ δα. δ]τοτᾶ. 
Ῥχαεῖετεδ Ἰορίτυ; ἘΖϑοΒ. ΧΙΎΆΨΙΠΪ, ,.2. τὶ ὨΪΜ1] οδὲ ἔῃ τοχῖα 
Βερτ, 864 ἱτγερεὶῖ ῥτὸ ὑπεράρσει, ταπᾳύδηι γψατία ἱπεθσργοίδιϊο. 

ὙΠΕΡΟΡΑ Ω . αἰδερέοέο, οοπέοπιπο, περέέξρο. Ὕπερ" 

οράομαν, ποη νἱάδοῦ., ποη φοπφρέοέογ, ἐαέοο. Εν ΗΙΡΒ. 
, 

φ. 



ΕΥ Ν 

Γ ᾿ ᾿᾽ Ν 
͵ 

αὔοτοηο, οοομέο. Ῥ5. ΤΧ, 4. Ὑιάο οὲ ϑίγ, ΧΙ͂Υ͂, 8, 2 Μδοο; 
ΨΙ!, 11. 25. - "πο Ὦγ5, αδοοοηαέδα. ΝΒ. ΤῖΙ, 11. 860. οοά. 
7΄αἱ. ὑπερεωραμένη. - ΠΌΟΡΩ,, αὐδοοπαάϊξέξιεηι, ὅϑγγππι. Τοῦ, 
ΧΧΨΥΤΙΙ, 1ι. ἀπὸ δὲ ὑπερορωμένου προῆλθε φῶς, δῖ ὑπερε 
ορᾶσϑαι 68; ἐαέογα, αδοοοπαϊίξιεπι 6866. ἴ,δρὶξ δαῖθη ΠΕΌΨΩΣ - 

ἡ ἜΣ ὁ δ 

. σορνθηίεηϊεσ, ρδγα 16] 18πι|ὸ δοηϊθαζίδσαα. μάν. αδοοοπαξεα 
ζδη ἔμοοπι ργοσμαξέ. 

ὙΠΕΡΟΡΙΖ',4,, γορίο εκίγα πος δίέα. ΑἸοΐρῆἢν. 1, ΑᾺΣ 
ΠΟΘ, ρῥέαγιξεδο. 7πο. 105. ΧΥ, 535. ἐν ὑπερορίᾳ, ἰῃι ὀπέγαπιο, 
,,μ.6. Ἐ οοπίθοῖυτα ποορο “οπέξαμοοπῖϊ, ἀδιι. τα πηθπ σεριι- 
ἀϊαξ τοχῖμδ Βορσαίουβ. ΥΊ᾽6 ἱπέγα 8. ν. ὑπερωρία. οδερλα͵ 
«4.2. ΧΥΤΙ, ι2. ὑπερορία δἰριαϊβοαϊ ἐκέογαηι γερέογιοηι. Ὑιᾶὰδ 
Βοηβεγέμπι ἰὼ ἌΘΙΒ. 1, 2. Ρ. 410. , 

ὙΠΕΡΟΧΗ;, οπιέησηδέα. ΠΛ ἔοσπι. χ ἘἾ33, αέα, γ᾽ 
ὅπ. 11, 5. μὴ) λαλεῖτε. ὑψηλὰ ᾿εἰς ὑπεροχὴν, πὸ Ἰοφυϊΐηξηᾶ 
ΔῸ] 1 16 δὰ δηϊτηεηιζίαπι, 5. Διδιϊποῖθ ἃ αἱοείβ 1615 ξοχοοΐα 

ΟΒυδ, Οομπξ, 1 Οὐν. 11,1. 2 Μαος. ΠΠ|,.11. ἀνδρὸς ἐν ὑπεροχῇ 
κειμένου. Υἱτὶ ἴῃ ὀπιϊποηέϊα ρμοϑὶκὶ ναὶ]: οοπϑιϊεας!, ΘΟΕ, ᾿ Ἴ1πι. 
Ἡ, 4. ἃ Μανο. ὟΙ, “5. τῆς τοῦ γήρως ὑπεροχῆς, δομπδοϊυῖῖ 
σπιδησηπέξαο. ἃ Νίασο. ΧΥ͂, 152. ϑαυμαστὴν δέ τινα χαὶ μεγαλο- 
πρεπέσταάτην εἶναι τὴν περὶ αὐτὸν ὑπεροχὴν, ταὶτα 6 νϑσο 
φαδῃάδαι δῖ να]46 ἀδοογϑπι 6686 οἶτοᾶ 1]ππὶ πιαϊσοΐαΐσπι. 7.6 πὶ 
ΟγνεΣ 15.. βγεπι. ὑπεροχὴν» ἐξοχὴν, μεγαλειότητα. ὨϊοϊταΣ 
αυοᾳαδ ἰπ τηϑ]δπὶ ρᾶτίθ 2 Νῖδοο. ΧΊΠ, 6. τενῶν ἄλλων κα’ 
κῶν ὑπεροχὴν πεποιημέγον, “αἱ οἵ 4114 βαοΐποτα ἐπιπιαηΐα Ρὰ- 
ἀγανοταῖ. ἴἰὰ ᾳφθοᾳυσ δρῃὰ 7οδερἤωπι ΚΒ. 2. 11}. 1Υ ο. 8. ». 
476. 64. Ταν. Ι β : 

οστ΄ ὙΠΕΡΟΧΗΣΙΣ,, επιξηδηιέέα, ἰοῦ ργοπιέτπιφηιδ. ἘΠ», 
νεδέξδιίωπι. ὅγπιπι. Ἐϑοὶ. ΧΙ,, 21. | 

ὝΠΕΡΟΨΙΣ. φδοπέεπιέμε, εἰδερεοίἑο. τοῦ (8661. ,»5} 

ζηδη. ΗἸΡΗ. οοομέέξαπαάο. Τὸν. ΧΧ, 4, ὑθὶ ῥχγο ὑπερόψει Α}1} 
Βδροϑηξ κρύψει. 

ἘΚΥΠΕΡ̓ῬΡΑΠΤΩ, ἐπσιρον “0, οοπηδαγοῖΐπο. ϑὶς, ἴ,; 
Ἀ. 860. 7αΐ. ὑπέῤῥαψεν οἶκον, υϑὶ “4ἰδς. ὑπέραψεν ἈαΡδῖ, Ῥο- 
ἴοδὲ ταπιθη εἴίδπι Δ ὑπορῥάπτω ἀοάποϊ, αυοά νὲάθ ἱπέγα. 

ἘΚΥΠΕΡΤΗ ΚΧΏ, οοἰᾳφωοξαοῖο. 4 Νίαοο. 11, 12. διὰ 
τοῦ πυρὸς ὑπερτηκόμενος, ἴρὰ6 ἐϊφμοξαοέμς, δυῖ ἔῶγθ οοπι» 

 βιωδέμδ. ϑοσοα ὑπερτήκω Βαροῖ Πδάδγίοιδ, 8εἃ ρτδοβῖατα ἀἰοῖξ 
ὑπεκτήκω. Αἱ ὁ ϑέγαδοηο (Ἰ. 111. Ρ. ὅ91. 64. δὲεδοπζδ65.) αϑοτῖ 
ϑοληοέαεν, δὶ πυ] πὶ 688 ἀυ Όπι. ' 

ὙΠΕΡΊΜ ΘΕΜΑΙ, αϊογο. νη ἩΜΒΡ. ἂν ἊΩΨ, δα. 
οαπάδφεοο. πο. Ὦδαι. 111, 46. ͵ι͵αΘ δυρτὰ 6. ἀνυπερϑεσία. -- 
Ἐπ ΗἰρΒ, ἃ "15, Ῥτρυ. ΧΥ, ,5. ὍΒΙ᾽ ὑπερείϑενταν νοτίοτθ 
τ] ]δια αἰ γογν 6 ΟΟριεγεδαν" 2. ἌΘΙΩΡΘ ΟὉ σΟὨ 5.111 ἑπορίδηι. 5. ὉΠ", 
Θρενο, ἐχϑρεοίο. ἃ ὅδ. ΧΙΠΙ, ὃ. ὉΡὶ Ιοσο ἀνέμεινεν ἰπ ν 618. 
“ϑγπιπιαολὲ, αὐ ἰὰ Ηθχδρ] 8 ποίϊαῖυς; «Αἰδωθ Βαρδῖ ὑπερέϑετο 
860. οοἂ, Οὐοἱοέΐη. « “Ὁ, οἰαιο, Ῥ δέδια, ϑγπιπι. Τον. 

φ 

- ὶ Ν 

Ὶ 
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ΧΙ, 11. οὐχ ὑπερϑήσεται, Ὦ. 6. Ὧι. ἀἐοτοεὲ ρΡῈΒ]ΐοαπι ἀ6- 
οἰαταιΐοηοαι Ῥυτγραιϊϊοιΐδ, αποᾶ δορδὶ :τογαῖα οοοϊαδίοῃε, 
ϑμίάαε: ὑπερτίθεται, ἀναβάλλεται... ᾿ 

ὙΥΠΕΡΤΠΜΑ͂ Ὡ, τωρνα πιοάΐμπι κόπογο. 4 Νίαδοσ. ΥἹΠ, 
4, ὑπερτιμῶν, πιακέπιξ ζαοΐδηε.΄ ' 

ὙΠΕΡΤΠΑΜΠΙΑΙΗΘΕΗ ἷ Σ. Ρονπιμίξμα, ναΐάδ πεμίξι, 
᾿ »ίωγέπιμδ. 3 Νδοο. Υ̓11, 20. 860. “4124. ὠφέλειαν ὑπερτιπαμ- 

πληϑὴν, δὶ δοτὶδοπᾶάυπι ὑπορπαμπληθὴν δυξ ροιίαε ὑπέρ τι 
παμπληϑῆ. 8ῖο οἹῖπι δρυὰ δέγαδοπ. ἸῖδΡ. 17. Ρ. 209. 1. 12. εἂ, 
ξεο. π|81]60 οοπίαποῖμη Ἰοροθδεις ὑποτισωζομένους Ῥτοὸ ὑπὸ τι 

σωζομένους, δὶ νἱ ἃ; Οαεαμδ. 
ὙΠΕΡΥΜΝΗΤΟΙΣ, αὐπιοάμτπ ἐσεααδ θα, δαξ οπιιὶ 

ζαμαδ πιαΐον. Οαπέ. ἐγ. ρωθγ. ν, “2. 4. δὶ ἂς Ὧ6ο ἀϊοίξοτ, 
ὙΥΠΕΡΥΨΟΙ Ω, δμρότ- 868 ναίαε διαϊέο, ἴκ. ἑαμαΐο, οεἶδ 

ὅγο. πὰ ΝΊΡΒ. δέαέτδ δόπι, ῬβδΊηι. ΧΟΥ͂Ι, το. σφόδρα ὑπερ’ 
υψώθης. ὑπὲρ πάντας τοὺς ϑεοὺς., να]άδ φικαίθαξεισ 66 5υρεῖ 
οἴνπϑα ἀεο8. Οοπί, ῬΏΝ.ΤΙ,0. - Ὑ}., νἱοίοπέμε. ῬΑ. ΧΧΧΥ͂Ι, 
5... εἶδον τὸν ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον, νἱὰϊ ἱπυρίπαπι ναζαΐς ἑκα. 
ἐαέτεπι. ϑοῖϊ. γῸ» Β., 1. δδὲ ἀὐένδο, οριέογεδιεδ, ροέεγιδ, θὲ 6Χ 
δἀξυπεῖο ζοἐξα. Ἡδηο γϑγὸ βδἰρηϊβοαϊΐξοιοαι αὔοαυσ δαθοας 
οὐιηΐα ἀοτίναῖα ἃ γοοῦ ὕψος. - 901. ΡΙΒ. ἃ 393". 1245. ἸΥ, 34. 
αἰνώ καὶ ὑπερυψῶ καὶ δοξάζω τὸν βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ, Ἰααὰο 
οἱ ναἰάε «ταέξο δὲ οοἴαρτο τϑρϑὰ οὐοὶὶ, οηξ, Οδαῖ. ἰς. 
Ῥυοτ. ν΄. 27. οἵ 28, ἌΣ ἘΣ 

ὝΠΕΡΦΕΡΖΙΑ͂, ρναδεέαπέία, σχοοϊοηξία, οἸαξίο,, εἰ» 
Ῥογδέα. γ1κ3, «4. ον. ΧΧΧΎΥΤΙΙ, ά. ὑπερφερείας ( ἤμέὲφε 
γπαρηεέμαϊη δ) ἐὸ Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 10. 

᾿“ὙΠΕΡΦΕΡΗΣΣ, ρνγαδείαηδ, “φωξ δαχοοίδδεέ, ρμγαφοοζίὝοεη, 
οἰαέωδ, ϑμρεγδωδ. Λ1Μ3, οἰαέξο. “4. Ῥε. ΧΙΦΙ, δ. ὑπερφερί. 
16 ΒΌΡΓΙΑ 8. ν, ὑπερήφανος. - ὨΣΠΝ2, ϑεροενϑὲ, “ἴφω. ἢδ. 
ΟΧΧΉΙ, 4. -- Ὁ» οδα!ά, Τ δι. ΤΊ, 5:1. 7 ὄψις αὐτοῦ ὑπέρφε᾽ 
ρὴς » ϑρθοῖιδ δὲτ5 ργαεοοίίδηα. ΤἩδεγοῖ. ὑπερῳφερὲς . μὲγε 
ὑπὲρ φύσιν ἢ ὑπεράγον. 816 δπῖπι ἸΘροπάται ρῥτὸ ὑπεράγων. 

ὙΠΕΡΦΕΙΡΩ, ξένο διερεν νοὶ μέέγα, ἐγαηονοῖο διεροτΟ, 
δΏΡΟΤΟΥ͵, φχορίξοηξίον, Ῥγασδέωπείον διιπὶ., φγαδοεῖδζο, μϑὰ 
οδα]ά. αὐνεγδϑιδ διεγι. Ὦδιω. ὙΠ, Δ4. ὃς ὑπεὐῤθέσεε πάνεας τοὺς 
ἕμπροσϑεν, δυΐ ὁμρεγίον ογὶέ οταηλθυδ ῥεϊονείθυδ, «- “μϑηρῆ, 
ονεέρ, Τ)απ. ΨΤΙ, 7. 660. Ολὲδ. ὑπερφέρων ἐσχύϊ, 5 Ἐπᾶτ. 1], 
7. αἱ ἄγνοιαν ἡμῶν ὑπερήνεγκαν ἕως τοῦ οὐρανοῦ, φϑοοοϑίὰ 
Ὠοδῖτα δκαϊίαέα ϑμηὲ δ. αἰξίησμηέ.» μογέξησιπέ ὑδ6466 δὰ 
οοοΐαπι, ἢϑῦτ. 512, ὉΟ]], Ἐπ5 ἀν. ΓΧ, 5. δωέάαε: ὑπεροίσων, ὑπερ" 
βαλων, ὑπερενεγκών. Ἰάδιι νόῖθα Βδθο- ὃσ βοείρίοσο διείᾳυο 
δἀάδυοίτ: Ὁ δὲ τὸ φρόνημα μέγα, ὡς καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον ὑπερ’ 
οἶἰσων, ἐκέκτητο. ᾿ 

ἘΎΠΕΙΡΦΟΒΟΣ, φιὶ ναΐαε ἐἐπιδέ, πιοέϊοιμζοδεδ, ἔϊοτα 
Ῥδδεῖνο: οὐπιοάωπε ξογπιξααδιέέφ. Τγλλἢ5 5ηΊ, Ζ7ογπιδοίοια 



- 
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οδωπαάαρέον. Ὧδια. ὙΊΪ, 10. ὑπερφόβου 860, εοᾶ, Οὐές, ΑΔᾶο 
«Χεπορῆ. εν γα ἐφιιμδοέγὶ ο. ὃ. δο Ὠίου. Οαδ4. Ρ. 88ο, 52. Ποΐπις 

ὝΠΕΡΦΡΟΝΖΕ' Ὡ, ρμέωδ ξαρέο, ἑπεοίδδοο, φμρεγδίο, (ἴθ. - 
δρέοίο. ὉΜΌ,, οοπέοπιηο. ὅγπεπι, Ιου. ΧΧΧΙ, χ5, ὑπερεφρόνησα, 
ΔΙ δόσθο 6δὲ ἀθ 60, σι σεν οοηέσπιέ ἀἰδησραΐξ αἰέονὶ ἐλια 
δι 77. - ΜΆ. “ἰαέΐο, οωραγδέία. ὅγχιη,, ἴοῦ. ΧΙΎ,Ϊ, 6. ὑπερ. 
φρονεῖ προερχόμενος ἐν ϑυρεοῖς , ἐποοίσδοίέ ῥτοοδᾶάδῃβ οὔπι 
δοιῖῖβδ. Αοδαρὶϊξ ΠΝ ποπ Ρῖο Ὠοεηΐηθ, 868 ῥγο ἴοσίϊα Ῥοσβοῃ 
ἔοδη,. δἴηρ. Ῥτβοῖ. τπυϊαῖο Ηδ πῃ δα. 

ὝὙὝΠΕΡΦΩΝΕ᾽ , εοἰαέα νοοα οἶαπιο γο]σαπέο. ξυάῖὶ. 
ΧΥ͂, 17. ὑπεῤεφωνει πᾶς ὁ λαὸς τὴν αἴνεσεν ταύτην, εἰαέα νοὶ 
αἰέα νοοα σαπέαδαὲ ρορυ]ϊυδ ὨθΟ ςδπιϊοιπι, 

ὙΠΕΡΧΑΡΗΝΣ, ναἰάο ἰασίμα, ρογφωαπι σαμάδτηδι. 
θυ. ἘδΊΒ. , 9. Αἀάε 5 Μοα, ΥΗ, 29. : 

ν᾿ ὝΠΕΡΧΕ ὍΜΑΙΣΙ, ϑωρονγμο, γϑοάμπαδο, Ῥω ἩΪΡΕ. ἃ 
Ῥλα, διρογἥμο. 1οο}. 1Π,, 15. ὑπερχεῖτα, τὰ ὑπολήνια " δώρεγα 
βωμηπέ τοτου]ατιᾶν ; , ᾿ 

ὝΠΕ' ΡΧΟΜΙ͂ΑΙ, εἷαηι “οηΐο, οἴϊατι οοὗδο γα] ἱπέγοδο. 
ΡΝ Ρϑγῖ. ρ]Ότ, ἔοσδι. Ὁ ἤιε, »νεπέο. 4. 166. ΧΙ ΤΥ, γ. ρὲ 
ἑδπιθὲ ΡΧῸ ὑπερχόμενα Οοά, “4{εχ. δ 4]. τεοξίτιϑ΄ ἐπερχόμενα 

. Ββαοηῖ, 5 Νίδοο. ΕΚ, 6. αἱ νεάνεδες γαμικὸν ὑπεληλυϑυῖαε πα- 
σεὸν, νἱτρίηοδ, αὐυδϑ ὩὨΒρΕ Δ] θη ϑωδέεγαπέ τμδ]απι, Ὑ δ᾽ 
4πό980 ἠοδοράμπι Δ. 2. Ὗ, 5. Ῥ. 200. αν. ἜΝ 
᾿ς ὙΠΕΡΧΥ ΟἿΑΙ, εὡρογαμηάον,, δὸ ϑἰταριοιῖοι : ἐθμπο ἢ 
ον». ὯΝ, αὐθῶμο. ΤΒτοΗ. 11], 558. ὑπερεχύϑη ὕδωρ ἐπὶ τὴμ΄. 
κεφαλήν μου, δϑμεα εθέ Δαπὸ 'πι οδρεξ ποῖ. ΄ 
, ὭἽΠΕΡΩΜΙΑ͂, φιιοά δωρὸν λἀμπιθγος 668.,. δοξῥεπε- σιπν 
οαρέέδ. ἘΞ 5 αὖ λιίσπογο. κα ὅδ, ΤΧ, 2. ὑπερωμίαν καὶ ἐπάνω 
᾿ἀψηλὸς ὑπὲρ 'πᾶσαν τὴν γῆν, Ῥανέα διρογλιωπεταἰξ δὲ ϑΌρτα 
δἰδεῖον διδξ ὁπιὴϊ ἴρσσα Ουἱά ΓΧΧ Τροῖϊ, ἐπιρυϊετῖῖ, αὐ δά ' 
νοοοπι Βοῦν. Ββαυὰ ἀἰβοιϊοπι ἰταπδἔοτοπ δαὶ ἱππδίϊαῖο τὲ 
ἔμοεῖαξ δυρδίδηςσο, οδυδα ἀρρδζϑῖ μ}}}18Δ. Νοιι ση816 ἰΐδᾳθθ 
ἀρτμὰ 1}|08.Ργὸ ὑπερωμίᾳν ἄϊνἸοῖαι Ἰδροτοῖον ὑπὲρ (ᾳποᾶ 886- 
Ῥιὰ8 ρῥγδθῆχο Ὁ στόϑρομάδι) ὡμίαν,. δέργᾳ λμπιδῦπι. Ἐλάθυλ 
χη6 4618 αυοηο δογθηάδ 666 ἸοοῸ 1 ὅδ. Χ, χὅ. 

᾿ἼΠΕΡΩΏΪΟΝ, 80. οἴκημα, οπιμδ δι ρεγίον, οΟγιδεοιεδιτηεν 
λ), ἀχοσζοιιδ. ἘΖΘΟΐ, ΧΙ Ϊ, γ. ἐκ τῶν κατωϑὲν ἀναβαίνωσιν 
ἐπὶ τὰ ὑπερῷα, δα ἰπξοτιϊοτίθυθ8 δἀβδορηάδπιὶ δὰ εμρογίογεὰ 
αεεῖφο. -- τοῦν, 2 ϑϑιη. ΧΥ͂ΠΙ, 55. ἀνέβη εἰς τὰ ὑπερῷον τῆς 
πύλης, δϑδοιεβ! ἰπ ἀδαδς δωρογέοτσο. ροτῖδ. Ψίάο οἱ 1 Βθρ, 
ΧΥΙΙ, 19. 22., ἢ Ἀδρ. 1... (δὶ νἱά. Ποκαρία.). ῬΕ. ΟΙΠ, 5. 
δὲ ΔΗ Ρὲ. ́ - ΠΟῺ» ομα]ά, Τλδῃ. ],10. - "2. ἡμεπιάϊπ, ι ἌΡ. 
ΨΗ, γ.-. ἀπὸ ἐδάφους ἕως ὑπερῴου. ἴϊα ὃχ πιοετα οοπίοοϊυτϑ. 
ἀμ δε] τ, αυΐα ὩΘῺᾺ οοχμιοάς ἀἱδὶ Ρο856 ρμυΐϊαραπὶ ὦ 

- ρανίποπῖο μὠδαμ6 αὐ ρανἐπιοηέμπι.  Ἐσοτῖδδδα. ἰλιηθῃ. ΣΕβρ6Χ 6" 
ξυσιξ σδάϊσθαι ἢ): ΗΠ Ρσαθὶβ ἐπυδὶδῖαμι, φὰδο Οἰια] ἃ. ὅυτ. 
βίρονε οὲ Αὐτὰρ. φωΐοφοεγο Ὠοῖαι. Ὑἱάο οἱ Τοῦ. ΠΕ, 18. ῬΙο 

“ΙΝ 

΄“. 
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ἈΪῺ8 Ζιίοίαπμα ἴα “«(δένιο Ὁ. 107. ἐἰχίε οἴκημα ὑπερῷον, εἴ Ῥοϊίμα: 
1.10. ]. ο. ὃ. β6ραν. δι. ὑπερῴα οἰκήματα. Ατεϊοϊδὺ ὑπερῷον ἀϊοοῦθδ- - 
ἔν διῆρες. Μοογέδ: Διῆρες, ᾿Αττικῶς, ὑπερῷον, κοινόν. Ὑιᾶθ 
Ἑωνίρ. Ῥῆοεν- τ. 90. Ὁ] διῆρες ἔσχατον δολοέξαϑέεε ἰδίεγρσος- 
ἑδῖυτ ὑπέρῷον ἔσχατον. Εἰ ἴῃ διῆρες ρατῖτοῦ οἴκημα 'νυςὶ δωμά- 
τιον δυρδαυδίοηαυπι 6586, ραϊοῖ ἐχ δοίύέωσα ], ΕΝ. βδραι. 129. 
801 διῆρες δωμάτιον ταθπιοταῖ. ϑ10 δὲ διήρης Δ]! αυδη ὁ. ἀϊοῖ 
Ρτο διήρης οἶκος ἀϊδοϊπιιβ 6κ 1115. ιγπιοίορὶ : διήρης » ὁ ὑπερ- 
ᾧος οἶκος. γοχ δυΐεπι ὑπερῷον ορηϊίδοϊα εἐϊ 6δχ ὑπέρωϊον- 
«οογοῖλ. ὑπερώϊον» ὑπερῴον, αἀνωγαιον οἴκημα. 11 δρυά Π7ο-. 
γπ6ν.. 1|. β. γ. 21. Παρϑένος αἰδοίη. ὑπερωϊὸν εἰσαναβᾶσα. Ὑιά6 
εἴ Οὐγε8. με΄, ν. δ16. δἵ ρίυτα ἀδ νοῦ ὑπερῷον δρυὰ " οβωπι 
δὰ Αοἴ. 1, 15. ρ. 66. Τλοηι. ϑλαινὲ ἑέϊπογαγ πε Ὁ. 189. ποῦ 
ποὺ ἴῃ Ζοχίοο Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

ὝΠΕΡΩΣ ΟΣ, δωρογίον. γ Δ», ἰάθην, Ἐσθομ, ΧΙ, 4. 
οἱ πεῤίπατοι οἱ ὑπερῷοιν απιδιμαογα ϑμρογίονα. Τα ϑάλαμυς 
ὑπερῷος » ἐλαέαπιμδ σωρόν ον, ἀρὰ ίμεαγοῦ. Φοίορ. Ὁ. 297. δὲ 
ὑπερῴαε στοαὶ δρυὰ 2 έονιγο. αὶ. 10. 111. Ρ. 201. Οοηξ. 
Ἶ. 85. αὰ Αοι. 1, 15. ». 66.᾿ 

ΚὙΠΕΡΩΡΙ ΔΑ. πῦθω, ρίαπέξέοο, 7π0. 1οδ. ΧΥ͂, 353. ἐν 
ὑπερωρίᾳ 860. Οοὐ. Βαοῖ, Μοπεέξαιεοοπέμα οοπιεοῖξ ὑπερορίᾳ. 
Ἐχ δολαγξεπδενρὶξ δουιϊειτῖα δὰ ἀπρῖθ βογί ρβὶξ ἐν ὑπωρείᾳ»͵ 
Ὧη χορίοηθ τηοπιέξδιδ ομδέδοέα, Ὦι. 6, Ρἐαπξεῖδ. Ναπιν υἴ οὔϑοῖνδα- 
σἱς [Μαρίνιδ, Οοπιπιθπέ, ἐπὶ ἴοϑ. Ρ- 300.; ὑπώρειαν ἃ Οταβοῖβ ἀϊ- 
απ εα ἰορα, κδὲ πιογιέδϑ σοἰδεονδ ἕπῃ ἸΘΟΠΈΡΟΣ. 86 ῬΟΥΡΗΚΌΝΕ δὲ 

; Ῥγοΐἑοξεε. ϑμέάαδ: ὑπώρεια, ἡ ὑπὸ τὸ, ὄρος πεδιάς.. 
ὙΠΕΥΘΥΝΟΣ,, οὐποκέμϑ γρἀάεπαασ γαξέοη!ΐ, Τδμμδ, οὗ- 

πιοαέπ. ἩΗΐϊπο: 
ὝΠΕΥ' ΘΥ͂Ν ΟΣ ΤΊ ̓ ΝΟΜΩ͂Ι, οὗποκἐϊες Πο. Ἀν), 7γδρθ;.» 

ἔογ. Ῥτον. Ἱ, 25. ὑπεύϑυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις. οὔποκχὶὲ ζασέϊ οιωνξ 
ἐαρτοθδυδεϊοηίθυ, Ψψετῖῦὰ Ὠδθταῖοα δομδηῖ: σοπνογέξπιέπεὲ αα 
ἑπογοραέέξοπεπι πισαπι, Ὦ. 6. αὐπιξέέίέα αἀἰϊοοἐρἐϊπαπι πιδάπι, απ ὰθ 
Ἱπου]θαῖεσ δρρᾶτοῖ, ὑπεύϑυνον δ. 1. οωδέδοέωπι ἴθ ππὶν ΘΥβατα 
ποῖδχδ. Ηδεεγοῆ. ὑπεύϑυνος, ἔνοχος, ὑποχδέμενος. 

ὝὙΠΕ, Χέδ, φιιδέέηδο, ἐρίθγο, ζεγο. “πω, ζεγο. Ῥα. 
ΤΙΧΧΧΎΤΠΙ, 49. -- 530, δαϊμίο, ὙΒτοα. Υ͂,, 7. νἱάο δι ἍΜδοο. 
ΤΥ, 48. εἐ ὁο ΔΈ. ἘΡ. Ἰυὰ. ν-. 7. Ἠεεγοΐ. ὑπέχεε, ὑπομένει», 
ὑφίσταται, δίδωσιν. 

ὙΠΗ ΚΟΟΣ, οδοάϊοθηδ, ἴκ. σμδαϊξιδ, διιδέδοέιιο. θ᾽)» 
ἔπ ἐγ διυξιπεν Ὦ, ε. ἐγίδμξαγίμϑ. ἴοα. ΧΥΤΙ, 135. ἐποίησαν τοὺς 
χαναναίους ὑπηκόους, ΟΒδπδηδ6ο8 ἐκοϊθδαιι 8181 φμδίεοξοδι - 
ἽθΛῸ., οαϑδέϊσαξἑο. Ῥτον. ΧΙΠ, 1. ὑπήκαος πατρὲ, οὐϑαϊξοπϑ 
ρϑιτ,, - “νοῶ, αμαϊέτ6. ϑγπιπι, 2 ϑδια. ΧΧΗ͂Ι, 45. υδὶ ὑπή- 
κοος ἀϊοϊίοΣ, φιΐξ αἰϊοιιὶ 68ὲ α δεονγοέξε. Κρ. αι δ ιγεὰξ α 
δεογοίο. Τὰ ἴοχῖα Βεῦτ. Ἰορίτυτ Ἰηνοοτῦν. Ὑι46 δαρτα 8. ν- 
ὑπακοή. - ἼΔΡ, δογνίο, Ὥσιυς, ΧΧ, τι. ἔσονταί σοι φορολόγη" 
τοι καὶ ὑἱπήκοο! σοὺ, δἰθμῖ εἰνι εὐλθοϊαχιλ οἱ δμδέδοεξ εἶἰδι. σ΄ 

3 



ὙΠΗΡΕΣΙΑ --- ὝΠΝΟΣ 6 ὅ59ι 
᾿ ᾿ 

-«» 

ΒΙῖτπβ δηΐπι ὀγϑηιὶ εἴ 660 ραῖσι οὐδαϊΐδηδ. 80. ἢ ποῖ τηοάο ἀΦ᾽ 
. δαῖδιθ ἃ0 σοῦΡοτα ἔπ 6]16ρὶ ροῖαδε, 864 οεδαι 46 δηΐπο ρϑσθῦ 
1}1ο δὲ γϑοίδϑὶ}:, ϑο]θηϊ ρῥσαθίοσθα ᾿ρϑγὶ δάδιυιο ἰϑηϑτὶ ρσαθ 
Δἀπ]εξοτίθυ5 οὐδάϊεμεθθ 6686. - υϑ ὦ ρματί. σμαϊΐοπδ. Ῥτον, 
ΧΧΤ, 48. υδὶ Ἰδοιθὴ 7ασφογμδ οοπίΐοῖς Ἰοροηδαπι ἐπήκοος» 
404 ἴδπιθη σΟὨ:ΘοΐΓα ἔδ01}6 δ ροΙ ΒΘ γ6 ροβδπια8. 

ὙΠΗΡΕΣΙἪἋΑ͂, πιξηϊδέον ἐπι, Ῥτορτῖθ: παᾶσες αὐπενίδέγαδ 
Φαγμήι) 4μᾶα6 αγπιαέοδ ρογέαπέ. Ἐπδὲ εαἷμα ἐχ ὑπὸ 6ἴ ἐρεσία 568 
εἰρεσία, τοπιϊραίϊο. γιά Φωζεν, αὰ Τ μογα, ἯΙ, 81. οἱ Πεΐεξ. 
7πα. ἐπ Ζεπιοδέλεμ, ΠΉΣΒ, 1ά6πι. ἴον. 1, ιζ. γίἀδ εἐ 883}. 
ΧΙ, 1... ΧΥ, γ. ΙῸ ρτῖρσεὶ Ἰοοὸ 1 ρίζαν: εἰς ὑπηρεσίαν ξωῆς. 

ὙΠΗΡΕΤΕ Ὡ, πιῤπίδένον ἼΔΝ Ὁ, ἐπὶ ἐγέδιρξιεπε οοννὲ, 
δ. 6. ἐγέδιέαγὶμδ. “4. ὅγπιπι. Οοὰ, ΧΙ͂Χ, 15. ὑπηρετεῖν. 
γιάο δὲ 58ρ. ΧΥ͂Ι, ι. 4.25. ΧΙΧ, 6. 8ὶ-. ΧΧΧΙΧ, 4. . 

“᾿ .- ὙΠΗΡΕΤΗΣ,, πιὲπίσέον, ρβογνιιϑ. ὍΚΩΣ: , ἄναγμϑδ. ἴοϑι 
ΧΧΧΙ͂Ι, 5. Ἀδεροχθεαηξ ποιϊλΐξοπθαι δεδέεπέαπαϊἑ αἰϊπισπεῖς, 
ἡδεῖ Βαρϑὲ δη5, δαξ Ἰορογιηξ 02. - ἸῺΝ, δοῦνμδ. Ῥτον. ΧΙΥ͂, 
7. - ὨΌ ραγί. Ῥίδ. πιϊπίϑέναηα. ΑΔ]. Ῥτον. ΧΧΙΧ, .2. γὶὰφΦ 

δὲ ϑ88ρ. ὟἿ, 4. Ζοεγολ. ὑπηρέτης, δοῦλος. 
ὙΠΙΣΧΝΠΕΓΟΜΑΙ, ργοπιξέξο, μοϊίοεον, αὔἔγπιο, ϑαρι 

ΧΥΙΙ, 8. 2 Μδοο. 1Υ΄.,.9. 7ΠΙΙΙ, 11. υδὲλ ῥσο. ὑπισχνούμενον ᾿ 
ΤΘΡΟμΘ ὑπισχνούμενος. ἩἨεογεῖ. ὑπισχνεῖται, ὁμολογεῖ, συν» 
τίθεταε, ἐπαγγέλλεται. ᾿ς 

ὝΠΝΕ 2, ἀονπιῖο, ϑοπιγιέμπι οαρίο. γ45, σι 816., αἷογε 
γηΐθπδ. ἃ θὰ. ΧΧΥΙ, 14. ' ἂ 

ὝΨΠΝΟΣΣ, 5οπιγιῖδ., ϑοπιηέτιηι, ἴξ, οοπομδὲέξιδ. πδοὺ 15 
νέδίο ποοίϊδ, 1ε8. ΧΧΙ͂Χ, γ. - ᾿οὔπ, δοπιριῖο, ἴε8. ΧΧΙ͂Χ, 8. ἐν 
ὕπνῳ. - Ὀῦπ, δοπιπέμπι. Οοα. ΧΧ, 5. 6. ΧΧΧΙ, 10. 12. 34. 
εἴ 410. ᾿ϑγπιπι. 1ε8, ΧΧΊΧ, γ. καθ᾽ ὕπνους ν Ρ6᾽ δοπιήοδ, απ 58 
Ἰοοο 5 Ἰοροζῖ 5. ϑυϑρίοοσ ἴϑηθῃ ,: δοσ ϑῃ! σπι 6866 καϑοᾷ 
ὕπνος, 5ἱοιὲ δοπιῖθ 8 8. δοπιρέι. - Ῥοδῖυ]αξ Βδπὸ σοτγθοίῖος 
μδπὶ ἴοχῖυβ Βθῦτ., Ὁ] Ἰαρίτωτ. το Π}9., «Ῥτδδίδσεα πώργεβ88. 
Ἰοοῖλο δϑηϑιπὶ ἔσῃ ἀϊε δἀπιοάυ ἱποοιηπιοάθπ. - Ἰῶν, νεγδαίΐθ. 
Ηοβ. ΥΊΙ, 6. ὅλην τὴν νύχτα ὕπνου ἐφραΐμ ἐνεπλήσϑη. Νοι, 
νοσθπι Ἰῶν ῥτὸ βυῤρδίδηείνο Ββαρυθτυῶξ, τὶ ξογίαϑθθ 8]14018 
ΒΌΒΡΌΙΟΔΙΣ ροβϑεξῖ, 868 δἃ γὺ ρετίέπεῖ τοῖα Ἔστπιυϊα ὕπνου 
ἐνεπλήσθη , οουΐϊπηροπάα 1116 οαπὶ ὅλην τὴν νύχτα. 1 88πι- 

ΟΧΧΥΙ, γ. καϑεύδων ὕπνῳ ἐν λαμπήνη. .-ϑ'πα ἄπριο ρτοὸ ὕπνῳ 
τεροπδηᾶυπι 6δὲ ὕπνωσεν, υὐἱ μαροῖ δἄ, Οοπιρὶ, 5 1}1Ρα σὲν 
ΟΡ 864 6:8 ἐν ἔ80116 δχοίάθγα ροϊαΐξ, - ᾽313, ππδγἑαίδθ. ἱ ϑᾶτα. 
ΧΧ, 4. 866. οο6. “26χ. οἱ ἤμπο. ἀπὸ τοῦ ὕπνου, 8ὶὲ λοοῖ!ο δ888 
εδῖ, πεο Ἰοοο -ὕπψου τοροποπάτππι νότου, Ῥ6Ὶ ὕπνον δ0)ιγιεδ 
πιεγἑατατιεϑ ᾿τιϊο]λο δ παι 8 688, ουἱ Οτ δηῖ8168 ἔπ ἀπ] ραξα δο]θῃξ, 
ἀϊα οὐ ροβὲ ὕπνου Οπιΐβϑυηι 511 μεσημβρίας ἀὰϊ μεσημβρινου. 
- 889 ρᾶσγῖ. οσάοπδ. Νυπ, ΧΧΙΝ,, 4. ἐν ὕπνῳ: Νορ πι8}9 
4υοδὰ δοηδιιπ). -Ὁ53 ΡῈ: τωϑίουγιΐίδιι δαϊοςρἀομτῖδ ΡΤῸ 008» 

ἢ, ἔ6π67. Ῥτον. ΤΥ, 5. υἱὸς γὰρ ἐγενόμην κῳγοὺ πατρὶ ὑπήκοος» 



ἱ 

Ἅ 

802 ο΄ ὙΠΝΟῺ -- ὙΠπο᾽ 
δοηπδηΐθ ποῖδε φθοηπο ὙΓΗΡΕΣΣ ἐαθοῦθ, 1 ϑ81η, Υ,, 5, 4, Τυὰ͵ 1Π͵ 25. ὺτἱκ πέττειν ἀραιὰ δίοπιδν. 7]. Χ» 200. - δ), Οδϑῃ. ΧΧΥΤΙΙ, ι6. ΧΧΧΙ, άο. [υἀ. ΧΥῚ, κι. 21. δὲ δἱἱδὶ δβδαρίυθ. “-- ἸΥΊ. 7π6. ὅδη. 1Π, 21. δίτ, ΧΗΤ, 17. ἐν ὕπνῳ σου, φωαοὶ ἢ ἐπ δοπιπὲδ, ἢΟΟ 8680: αδεοέξπια ," μεγδα δὲμδ γι Φοδ6 σεγασία, δεῖ  αϊαοία,, δὲσωέ δοπιρΐα. ϑᾶρ, ἸΨ, 6. ὕπνος Βοπδβῖθ ἀθ οομοιιδέξιε ἀϊοῖϊταε : ἐκ γὰρ, ἀνόμων ὕπνων τὰ τέκνα γεννωμενα. ϑγγῶδ: ἐξδογὶ εα ἐδϊορέξέπιο ΘοπβὙδ5δι, ῥγοογεαίί, ΑἸϊὶ ; αὶ ρῥγᾳρὶε Ῥανεηπέξδιδ παεὲ ἐξέ, ᾿ 

᾿ὙΠΝΟΩ, ἀονπιῖο, ἴ, ᾳ. ὑπνέω, ἴτ. πιογέμιεφ. «πεππὶ γ"5 ἮΪΡΒ. ἃ ον, ρεγποοίο. Ἰαᾶ, ΧΙΧ͵ 4, 70. 2 ϑϑιω. ΧΙΧ, 7. ᾿Ἀάὰὰάο 1οοϊ. 1, 15. - 1». Οεη, 1Π|,.21. ἴον. 1Π|. 15. Ῥᾳ, ΤΠ, 3. εἴ 8118] ὁδϑρίτι5. Ῥβ. ΧΙΜΠῚ, 5. δά φύρη Ἰοουπι. ΓΟδρ ΟἿ 6ῃ8 'Ζοπαγας 7,65. 1785. Ροες. “Ὑπνοῦν τὸν ϑεὸν γέγραπται, ὅταν μακροθυμεῖ. ὡς τὸ, ἵνα τί ὑπνοῖς, κύριε; Ῥβ, ΟΧΧ, 4. οὐ [4 : , , ΄ νυστάξει, οὐδὲ ὑπνώσει, ὃ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραὴλ,- ποι ἄἀοται-. δῦ, Ὡδητ6 αογαιὲοέ ουδῖὸβ ἴδτ86118., Θ᾽ πον Ροοῖδ ἱποοῖ- ἔπ δρυὰ διοδασμπι Ἐοὶ. Ῥ΄γϑδ. 110, 1. 0. 7. ἂ6 Τονα: οὐγ εὕδει “«{πὺς ὀφθαλμός. - γεν, νοιθα]θ, ἀογπιΐδρϑ. Ῥβ. ΤΧΧΥ͂Ι, γι. ϑμέάαε δὰ Ὦ..}, ὕπνος, ἐπὶ Θεοῦ, ἡ μακρρϑυμία. Οοπξ, 480. Ὧ6Ῥε. ΧΙ Π, 2»... - 5512) ΝΙΡΒ. ἀεβαεέσον. Τοτθμι, ΧΙΥ͂, 0. υπνῶν. Τιοροταηξ Ἐ37}. - Ἐ335, ἀογηιξέο, ῬΔ]η. ΤΧΧΥ, 5. ὕπνωσαν ὕπνον αὐτῶν, ἀοτιηϊθταπι δοιηπο δὴο, - ἜἼ2... ϑγπῖπὶ, 6. ΓΧΧΧΙ͂Χ͵, γ4, ἵνα ὑπνώσωμεν. δὲ Ἰδοιὶο ΒΔ δῖ», ΡΙῸ 9155)", 6ὲ οναδύπιμα, Ἰορὶι ΔΕ, ἃ ἘΞ, δΟπΊ0 οδαάονπινίέ. ἍΠΔ]]οπὶ Ταίπδη πηϑϑτὶ ἔδοοτθ ἱπρθηϊοβαὼ οουίδοϊαγδαι ϑεπι. . .ς.ὲ8ε ᾿ ᾿ 
. . δεγὶ, φαὶ υμνώσωμεν ΤΘροποϑτθ τηᾶνοϊς, (ὐδχία το] ααΐ Ὠᾶβοπὶ αἰνέσωμεν. -- ἸὩν ΡῚΒ.. ἃ Ἰνὼ, ἐγαηφιο ίθ αρο. ἴοτοι. ΧΙ͂Ϊ, 46. - πῶ, ϑοπιεηξιδ. Ῥγχον. Π|, 4. ΥἹ, το. - 5, ομἐδο. {π0. 3 ὅδπι. 1Υ,.). ὕπνωσε. ϑ1ν. ΧΤΥΥ, 20. ϑδμιι6ὶ μετὰ τὸ ὑπνῶ- σαι προεφήτευσε, ροβῖ τπογέσηι αἄ60 Ρτοροίδπι θρὶξ, : ὙΠΝΩ ΔΗ͂Σ, φοπιηοίδιρέμε, Π2.). ἀογπιξέίο. Ῥτογ. ΧΧΊΠΠ, 21. Ἐξ τ | 

ὝΠΟΝ, δμδ, ἴκ. α, αὖ. “ημ, Ῥοδί. ἘἙχοά, Π], 1. ἤγαγε τὰ πρόβατα ὑπὸ τὴν ἔρημον, ἀυκὶς ονγοῖ ἔῃ ἀεβοσζυπ, -- 13, βίων. Ἰοα. ΤΥ, αι. ἐγενήθη ὑπὸ νύκτα καὶ ὑπὸ νύκτα ἀπώλετο, ὩΟΟΙ͂Θ ὨΔ8 ἐδῖ, δὲ ποοῖο ρμουῖϊ. Βθῆθ υοδά δϑηβυπι. - “2, ἦπ τήαγ, Ἐχοᾶ, ΧΥ͂Ι, 3. πληγέντες ὑπὸ κυρίου, Ρετοιιβδὶ ὦ Ῥοπιΐπο. - ὥονἢ, 6 γορίοηο, Ἑπκοᾶ, ΧΧΥ͂, ,λχ6. ΧΧΧΥΤΙ, κ5. - 255, οογαπε  αῤέδ. Το. ΧΥΠΙ, ι. 1οῦ. ΥΙΠΙ, 16. ΧΧΙ͂, 58. “8, ἃ ἤαοίε, 1ε6. 17, ἃ, . ΠΝ 5, ῥογεαηῖδο. ϑγπιπι. 3 ὅπ. Υ11Π1, 4, ὑπὸ φόρον. Θϑϑουῖυδ δϑὲ δΙΧΠῚ ῬΙῸ πόσο ζμζρ. Φδειδ ἐγίῤωίο,, ἱπιοτρτοϊδιϊουθ χηϊηΐμα ἸΏ σοτηπηοῦδ, -- π8, ἴαπμα, τ Ἄορ. ΧΙΧ, ,5. - ΧΞ,, σμῦ ἐριῦγα, 168. ΧΧΧ, 2. - ὈΜῚΡΟ, ἐπ δον ϑιιπ,. Εχοά, ΧΙΥ, 27. ἔφυγον ὑπὸ “τὸ ὕδωρ, ξυριοῦθδπε δμδ δηπαπι. - "ὭΠΩ, σμδ, Ζζοῦν, ἦγε. Ιο0Ὁ. ἸΧ, ιὅ. - ὨΏΠΠΞ., ἐπ ἐπζεγίογο, Ἐχοᾶ, ΧΙΧ, χγ. παρέστησαν ὑπὸ τὸ 



ὝΠΟ -ὶ ὙΠΟΤΡΑΜΜΟῸΣ  , 8985 
ὅρος, δἴαθατξ αὐ γασέοσεπι ταοπεἶῖθ. δῖν. Π]Ι, 19. ὑπὸ ἀνθραπου 
δεκετοῦ. Ἐωέρ. Ἰερῖδ80 νἱἀδῖυν ὑπὲρ, δ0ἃ ὑπὸ δεῖ Ἀ. 1. 1. 4. πρὸ, 
Ῥγας. ϑῖο φυοᾳῦθδ νοτῖῖϊ ὅγγωδ, ; 

. ΓΙ ὝΠΟΝ οὑπὶ δμδ. ἘΩΛΟΛΣ Ἡ5Ὸ », ἐπ πισάϊο οοἰΐοδον 
- ἑμέσγ" ρϑαδδ, 860 ἑμποΐμδ δέπι ροαέδωσ. Τγοὰι, ΧΧΧΊΙΠΙ, 5. -- Ὑι. 

ἀδ δῖε ἄγγελος; αὐτὸς, κῆτος, οὐρανὸς οἷ πνεῦμα. 
ἘΣὙΠΟΒ.᾽ ΔΖΟΖΙ͂Α), τεαοαϊῆοο, γοδϑέαϊγο," ἑέογεπι 65-- 

ϑέγιεο αϑαϊ δοίη. ὅ Ἐδάτ, 11, 18. ναὸν ὑποβαλλονται. Κωὶ. 
ἐετπρ απ διμδοίέαπέ. ΟἸ Δ]. Ὁηη, γοδαγοῖγα, 1. δ. γδδίαμγαγα, 
0011, Εἰδάν, ΙΥ͂, 12. 081] ΓΟΧΧ Βαρϑηῖ ανυψοῦν, 6ὲ Ζοδορλιε Δ. 7. 
ΧΙ, 2. Ρ. δ49. Ζἴαν. ἀνεγείρουσι. 

ὝΠΟΒΑ' 4ΛΩ, φιιδίξοίο, διεδδέογτιο, ροπο Κεπααπισπέιπε, 
: 5) Ηρ, ἃ 83, σαίσγα ζαοίο, ϑὅγπιπι. ξοβ. ΧΧΙ͂Ι, 4, ὑπέβα- 
λον. “οίγϑῦ. ΧΙΙΐ, 6, 2. ὑποβάλλειν ϑεμέλιον τυραννίδος. -- ἘΣΣΠ 
αοσιεπιδεγα 8. οοὐγο ζαοίο. ὅὄγπιπι. 860. οοἂ, γῇ, οίπι. Τιν. 

,Ο ΧΙΧΣ, το. - ΩΡ, γδοροπῖδο. ἴδῃ. {113 9. 860. οοᾶ, “ε:. υδἱ 
Ρῖο ὑποβαλόντες τοροπδη ἄμε ὑπολαβόντες. ϑδίο ἀρυὰ “4δἰέαη. 
Ἡ. 4... ΧΤΙΙ, 1. κατέλαβε ῥτο κατέβαλε, οἴ ἀρυὰ Ζιερέαη. ἴῃ 
Ἡενπιοέΐπιο ο. 6. περιβαλεῖν Ῥτο περιλαβεῖν. : 

ὙΠΟΒ.δ᾽ ΠΟΙ͂41], ἐοννε αορίσέο, ἐἐπιὲθ οομδὲδ αὐϑρές, 
οἷο, διιδρεοέμπι λαῦδο, φμεδαοίδ οὗδϑογρο. . Υ9, 4. ἃ. οομέαησ, 
οδιῖξα οὐξοννα,δ, διεδρέοξοεὶδ ν6] τηὰέθνοζίς οσιρἐδδ οὗδογναπδ, 
χ ϑδὼι, ΧΥΙΣΙ, 9. ἦν Σαοὺλ ὑποβλεπόμενος τὸν Δαβὶδ, 8801 
δμσρδοίεπ αδοδαὲ ανιάειαι, Κρ. πο γδοέξϑ οοιδθ αα:θρἐοὲδ. 
δαέ. 7οεορῆ. ΑἹ. 1 ἿἿἽ, το, 1. φοβεῖσϑαι καὶ ὑποπτεύεεν ἤρξατο 
τὸν Δαυίΐδην. ϑῖο χαοᾳφὰς δρυά Οαῤίἐηι. Οὐγον. 52. ὑποβλέπειν 
δδὲ ἐμογὶ οομἶξθ ἐπιπιξέέδιια Ονΐά. εέαπι. ἯΙ, 645. διῤάᾳε: 
ὑποβλεπόμενος, ὑπονοῶν; ἐχϑραένων, ἐπιτηρῶν. ἴπ Ζος. (γ- 
γί ὲ 215. Βγοηι. ρατίτος ἐχρομπίτυς ὑπονοῶν. δῖ. ΧΧΧΥΤΙ, 10. 
μὴ βουλεύου μετὰ τοῦ ὑποβλεπομένου σε, τιὸ σοπιϑα)ῖα ουπὶ 60, 
ᾳυΐ ἰθ δωϑρεοίμπι λαῦδσέ. Οὐοπιρλμέ. νετῖαπῖ: π6 ΘΟὨδ1]16τῖ8 
οὐπὶ 60, 4υὶ 6 γονδγοίμῦ : Ὥδαι ὁχ ἴὰϊ πιδίὰ δὲ τουϑγόπεῖδ 
ΘοΏδυ]εῖ ἀϊοεῖᾳθς, ποι ἰὰ ᾳφυοὰ βοητι, 864 ᾳυοά [101 Ρ]ΔοΘτθ 

᾿ δἔ βτγαϊαμι 6886 βαῖῖ, Ζδν. Κ᾽εέ. ὑποβλέπομαι, δμϑρέσον. 
ὝΠΟ ΒΑΙΟΣ, ϑιδέονγαηδιιδ., ὙΚς ὉΠ, δμὦ ἐξδϑαμγο 8. 

αογαγίο. ἴοτοα. ΧΧΧΎΤΙΙ, 11. τὴν ὑπόγαιον. 1,66} 1586 νἱάσιι- 
ἴυς Ὑ1.». Ὁπῦ.. | ' 

ὙΠΟ ΓΕΙΩ͂. 80. μέρη. ϑιιδίστγαπιθα, ὨΓιοαὶ Ρ]ατ. ζόνεασ, 
ϑγππι. ῬΒ. ΟΧΥΤΙῚ, δ5. ζονθας ομδέογγαπδαδ. 

ὙΠΟ ΓΡΔΜΟΣ, επχοπιρίαν., ἐϊχιδαπιογρέεηι, ρῥγαδϑογὲς 
Ῥέωπι. 2 Νῖίδοο. ΤΠ, 20. ἐπιπορεύεσθαι τοῖς ὑπογραμμοῖς τῆς 
ἐπιτομῆς, διπσαπιοηέα ορίζομιθ8 δδαυΐ. ϑέσρλαπεβ ἐο ογηφ 
Οὗο6. αὐ Κ΄. δ. ν». δι8. Οπιηδα ἐΐπδας δέ. ζογπιᾶδ, φωέδωδαγαξ 
ἐποἐεέοπάϊμπε, μὲ αἰξφωξα γεριμίανο το δγσέμ", δὲ γὲέθ ργοσδαϊδ- 
γε, “οοαϑαηέμν ὑπόγραμμα δὲ ὑπογραμμός. δὲο Αἴμοέον 9 3αεο. 
ὦ. ἢ. εἰς Τεέγωδ (1 Ἐ. Ἱ, Ζ1.), ἕο Φογοαγρεδ (ρ. αὐ λές. 
δὲρρ.) ὠδιωρδμν ἰδέα νορα ὑπογραμμῷ »γο ἐΐῃϑα πιΐπῖο ἄμοία » φιὲ 

τ 



᾽ ;ς 

δρᾷ. ΄ ὙΠΟΙΡΑΦΩ -- ὙΠΟΔΈΕΙ ΧΤΗΣ 

εδεπέ οροναγὲξ ἐπιδέβέεγο, δὲ Ἀγὸ εἰδἰίγιδαξίοπε, ἔογπια, γεριΐα, 
φαοπιρέο, αα φιοα ορόογα αὐγίρσὲ αοδεπί. Ζ2.εα. Ογνι δ ξ 5, 
Βέεπι. ὑπόγραμμον, τύπον ἢ μέμημα. Οοπξ, οἱ 7 οξξωπι τὰ 
1 Ῥοεῖσ. ). ο. Ρ. Ε20. 80 δεχέοοπ Ν. 17. 8. Ὁ( ν. | 
ὝΠΟΓΡΑ ΦΩ, ϑιδϑογίρέϊοπὸ ἀρρτοῦο, ροδέεα νεῖ ἐπῇγα 

,φογέδο, διεδεοογέρο, ϑεδέμησο, ργαθεονγῖδο. τ Νίδοο. ὙΠ, “5. 
εἷς ἂν ὃ καιρὸς ὑπογράφη αὐτοῖς, ρτουῖ τδιιριβ ρῥγαεδογίδοί 
11}15, 800}: μέ δαπιρμδ ργαοβηπέέωπι, ργαδοιίἐμέιπι δὲ {πιεγίϊ, 
Ὑίάο δὲ ν. 27. 2 Νίδοο. ΙΧ, ιὃ. τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολὴν, 
συδέμποίαηι Θρ᾽βἴο1]8π). Ὑιάς οἱ 5 Εάτ, 7.16. 2 Νίδος. ΙΧ, 
25. γέγραφα τὰ ὑπογεγυαμμένα, "δοτιρϑὲ φωδεογέρέα : υδὶ νἱά, 
Μαυμοίίμα οἱ Ογοέέωδ. 1θχα. ΧΈῈ, 17. 

ὙΠΟ ΓΎΙΪΟΣ οὲ ὝΠΟ ΓΎΟΣ  φιιὶ ε5ὲ ργαθ πιαπέδιιε ιΣ 
ὑπὸ εἴ γυῖον, πιαπῖ8}. ἐπδέαπιϑ, ᾿ργορέπᾳιρε, ἃ Νίδοο. ΧΙ, ὅι, 
ἁἑῆς τῶν ἑβδομάδων ἑορτῆς οὔσης ὑπογυίου, νοὶ, υἱ ἃ]. ὑπογύου, 
οὔπι [οϑυπι Βορἀοπιδάῃπι ἐπδέαγδέ 8. ργορέπφωιπι 8886έ. δεῖς 
εἴαο: ὑπόγυον, ἐγγύτερον. ' 

ὙΠΟΔΕΜΓΜΑ͂, δκοπιρίμπι, δαεπιρίαν. ὈΝΩ5Ό. . “4. 
Ώδυϊς. ΤΥ, 17. Υ͵ά6 οἱ 81:. ΧΙ Ι͂Ψ, ιθ6. ἃ Μδοο. ἾἼ, 48. 8:. 
1,6χ. Ογνεὲ 9,18. ἤβνεπι. ὑπόδειγμα, σημεῖον, παϑάδειγμα. Ῥτὸ 
ὑπόδειγμα τοοῖΐα8 ἀϊοΐ παράδειγμα τταάϊε Ζλγγπίολμθ, 586ὰ 
δοπίτασίυπι ἀοσαστιπι [πτ, δὰ ἡ]. Οομέ, αυοααθ μεσ. 
Ν. 7. 5. Δ.ν». : ὶ 

“ὙΠΟΔΕΙ ΚΝΥΜΙ, ἱπαϊΐσο, οδέσπαο, αδπιοπδέγο. ὩΣ 
. ΕΠΡὮ. 8 133. ἐπεοίέορονε ἔαοὶο. Τγδι. Χ,, τά, ξ6ο. οοἀ. Οἠίδ. - 
Ὁ35 ΗἰρὮ. ἃ Ἴ15, ἐπαϊΐοο. ἃ Ῥατ. ΧΧ,, 2. ὑπέδειξαν τῷ βασιλεῖ, 
δηαϊσαδαπὲ τερῖ. Ὑιάο εἰ Ἐβιἢ. ΠῚ, 10. 20. ΙΥ, 6. ΥἹἼΙ, 1. 
ΤΏ δη. ΙΧ, 5. 860. οοἄ. Ολέθ. - ΛΗ Σ, ποέξβοο. ἴ)8ς. 1, 17. 
860. οοἷ. Ολὲδ. - π ἢ ΗἰρΒ. ἃ πλν, ἄοοθο. 2 Ῥατ. ΧΥ͂, ὅ. 

. ϑγπιπι. Ἐκοᾶ, ΧΧΊΥ, 12. -- ἔϑηϑυη. Ὠδη, ΙΧ, 22. 860. οοὐ. 
Ολίδ. - λον ἄοοθο. ὅγπιπι, ῬΒ. ΧΧΙ͂Ψ, 9. ι5. ΡΕ. ΟΧΥ͂ΤΙΙ, 56. 
Ρε. ΧΙΙ͂Ν, 5. - 50.329 ΝΙΊΡΒ. δγμδέϑοο. ἴοτοα. ΧΧΧΙ,, 10. 

,ἘΠ55. 181. ὍτὰΡ. ποῖδι ἐοφιρὶ, αἴοθνα, αἰοψιὶ. δ88 Τῆδοαον. οοαά. 
Ῥατίδ. οἱ Νογίπιδ. Ἰαρϑηξ 10,, ἔοτῖα856 τϑοϊδυδ, ὑπεῖξα ᾿ἰθ0ρ 
ὑπέδειξα. - 50 ῬΙΒ, παργο. Ἑμπῖῃ. ΤΊ αἰ. Ὡδὲ ὑποδεῖξαι 68 
1. 4ᾳ- ἐπιδείξασθαι, Ὦ.. 6. οϑξεπέαγε, ἑαοέαγδ, ὅ Ἐϊδάτ. 1, “4. 
ΟΒιδ]4. ν»ἘΠΠΔ'ν, 60}}. Εἰ 5άν. ΤΥ, 16. ρ0}}. 7Ζοφερῆ. Α. 4. ΧΙ, 3. Ρ. 

, 880. 68, αν. δηλῶσαι. ΤοΡ. ΧΗ, 6. ἈΒῚ παγγαγα δὰξ οοἰδόγατα 
ποῖαι. δῖτ. {Π1,..3. πλείονα συνέσεως ἀνθρώπων ὑπεδείχθη δ0ι» 
ῬΙτ6 51 ἀδηναπααέμηι 6δὲ., αυδαὶ σαΐρο Ρυϊδίυς. Ανοοδὲ οπὶπιὶ 

᾿Ἰδοῖοτεβ ἃ πολυπραγμοσύνη. ίοηγς. Ἡαὶ.}. 11]. ο. 18. Ὀ. 1540. 
Ἠοΐδς. 51:. ΧΙΨ, 12. διαϑήκη ἄδου οὐχ ὑπεδείχθη σου, ἴθαιρβ 
οοτῖυχῃ τοτῖῖβ πο ἑπποέμέέ τ1. ΤοΡ. ἸΤΥ͂, 1. ὑποδεικνύειν 
δἰ ρ!οῖτον ροβίζαμῃ ποῖδε δαάσοανδ αἷς εὐέἑπια σοϊεπέαέε. 

; ὝΠΟΖΔΕΙ ΚΤΗ͂Σ; σοπιπιοηδέγαξον. ΛΠ 7) ἀοοοπδ, ΘΥΠΌΏ, 
Ῥο, ΤΧΧΧΊΙΠ, 7. “ 

ῃ 
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ὙὝΠΟΔΕ' ΧΟΜΑ͂], ϑδιδοίρὶο,, φΦκχοὶρίο. 190: ΥΙ, 9. 
ὑπεδέξαντο προϑύμως. ι Νίδοο. ΧΥ͂Ι, 15. 

ὙΠΟΔΕΙ, δδέϊσο, ἴἰκ, οαἶοεο, σαζοδοα ἫΝ ὅν. 
“δ 2 Ῥαν. ΧΧΥΠΝ, ,5. ὑπέδυσαν. 
οι, ὙΠΟ ΔΗΜΑ͂, σοαΐίεριδ,, σαϊοεαπιδηέιϊεη. Ὅν. ας. 
ΧΧΧΙΠῚ, 45. - ὕν»5. Θοι. ΧΙΨ, α5. Εχοᾶ, ΠΙ, 5. ΧΙΙ, 11. 
εἰ 4}1δὲ βδερίι8, - ἘΞῸΨ ἴῃ ΗἸρΒ. οοσιἶίο, αὐδοοπαϊο. χ ϑϑτα. 
ΧΙΙ, 53. υδὶ Ρτο ΟΝ Δοροζαπε Ε3ηῦν3. - Ὀ5 Ἢ, Ῥέ6. Νολθιι. 
ΙΧ, 21. - "5 ἼΟ., οπιηδ ἐοβτεπιδτκέτετηι φοΥ̓Ρογἕδ, ἃ 3 Ὁ, 
ἐορενο. Ὦ δαὶ ΠΙ,.1. 560. οοἄ, Ολὲδ. - “Ξως ὑποδημάτων, αὐ οαΐ- 
οεαπιδηξα ἐδημ6, ὁδῖ Ῥτονοιδίθηι, οἱ εἰρηϊβοδι: τ δι πυξπέπλοηε 
φωῤάεπι. δἶτο ΧΟΥ͂Ι, 19. ἄε ϑδηπ616 : χρήματα καὶ ἕ' ἕως ὑποδη- 
μάτων ἀπὸ πάσης σαρκὸς οὐκ εἴληφε, Ὦ. 6. π6 πιδπιἑπιάπε ; Φιυρὲν 
ἄεπι ἀοπῦπι ΔΡ π]}10 Βοπιΐτιθ δοοθριξ, 901}, Οδῃ, ΧΙ, 25. 

ὙΠΟΔΙΔΑ ΣΚΩ, αἀοσθο, εγμΐίο. γ5Ὰ 1 ΗΙἰρΒ. 8. 158, 
ἐπεεδίσραγε ζαοῖο. Νοίθαι.. ΨΙΠ,, 9. ὑπεδίδασκον τὸν λαὸν εἰς 
τὸν νόμον, ἐγμαξτεδαπὲ ρῬοΟραϊυαι ἔῃ 16 ρ6. 

ὝὙΠΟΖΔΙ ΠΛΏΣΙΣ, ομδαμρίϊοαείο, νοὶ ωρίἰοίέαο. δ 85, 
ὐἰμρίμπι. ϑγπὶπι. 10}. ΧΙ, 5. ϑολοί, Ζγοορᾶν. “Ἅἐε-. ν. γ7ι. 

“ὙΠΟΔΥ ΤΗΣ, ἐπϑδοϊα » ΡῬοδέξθ ἐπέογεοῦ,. ὨΣ, ἐμπέςα. 
Ἅφιι. ὅγπιπι. Τἤδυά, 1,ον. ΠΠΙ, ιὅ, - ὈΥΡῸ ̓ ραϊλλιαπα. Εχοὰά, 

. ΧΧΧΙ͂Χ, 21. ἐποίησαν τὸν ὑποδυτὴην ὑπὸ τὴν ὑπωμίδα, ἴδοϊα» 
Βαπε διδιιουέαπι 88 ΡΔ]Πΐ πὶ δυπηθτα]6. 16 οἱ [ὁνὌ. ἾἼΠΙ, 7. 
οἰ 4]. Ἐπάν. ΓΧ, δ. ὑποδύτην Ῥτο ἐπαλλόμην, ηυοὰ ᾿πά6. ἀ6- 
Ργανδίιιην νἱάδεωτ. Νίοὶ ἀΐοετο γ6]16, φυοά ἐπαλλόμην δπαῖαπι 
δὶ εχ ἐπενδύτην, 71υὰ νοοο ΓΧΧ αἹΐδβ φυοψυθ Ηδρτ,. 3) 
τεάάετο 80] 6ηῖ, νιάο ἴὰ ἐπενδύτης. ϑωήαϑ: ὑποδυτην, τὸ 
ἐσώτερον ἱμάτιον. ᾿Επενδύτην δὲ) τὸ ἐπάνω. 8ὶο εἴ. 7,65. Ογγιἐὲ 
Μ͵[5. Βνόηι. εὲ Ἠεεγολέμσ. ᾿ 

ὝὙΠΟΔΥ' Ὡ, ἱπάμο διε, Ἰἴδπὶ οαΐσεο, οὐϊπδδν ἑπάμο, 1ῖ, 
διεῦδο. τ, “δηὲο. δγπιπι, Τὸν, ΧΙ, ἀ. ὑποδυσει, ἐπέγαδέε, 
ἐπιργϑαϊ δέω. - ἤποτι) οοηβαο, δρερο, οἷΐϊδηι οομξμρίο.. Τυά, 
ΙΧ, 15. δεο. οοἀ.᾿ το». Ουἱ ἀτθοόγθηι βυδίξ, 18 ἐχρεοίαϊ. δῷ 

68 ζυζοΐδηι σομῖσδ τοπιροβιδέθαιν δῸϊ ἀτάοτζρηι ᾿βο} 18. Ὑποδύεεν 
δεῖ Ὦ, ]. δ6 ΘΟ ΦΥΥ6 ἐπι αἰξοιεῖπα ἐμέφέαπι. - Ὁ: ΔΣ55) ΙΑ] οἵ 
ἩΤΌΒ. 2 Ῥατ ΧΧΥΠΙΙΙ, ι5. ὑπέδυσαν αὐτοὺς, οσαἰοδανογμπέ 1110 8. 
Ἑ ον. ΧΥ͂Ι, το. ὑπέδυσά σε ὕακενϑον: δαΐοδοα τἰδὶ ἐπάμὲ ὁχκ 
Βγδοιηῖμο οοηξδοιοβ. ὋὝὙποδυεεν δεῖ διδέγα δἱιαυδπάο 856 
ἐδέμδ ὑπάμενο, Ὦ, δ. ἰπέγα αἰΐδωι νεβῖθ. Ταπιθι ἀρυὰ δ οέι» 
οδπρ χυοαπο Ἰ1Ρ. 11, ο. 4ά. ἀ6 ἰΐδ, αυδὲ δά Ῥϑάδ8 Ροτιϊαεηῖ, 
Ἰορίτωτς ὑποδύεαϑαι. αὔτ. ΧΥῚ, 15. υὑποδυδαντὲς ὑποκάτω 
τοῦ ὄρους, οὕ διεδὲξθδοηξ δι ῖπ8 τ ΠΟΘ Σ. 

ἘὙΠΟΖΕ Ω, ξεγνοο, διβέϊο, ἐχοαπαΐθεοο. ΝΆ» Ἡἰηδὸι 
Ἐχοά. ΥἹΙ, 18. 666. Οοπιρί: ὑποζέσεε ὁ ποταμὸς, ξοενϑρῖε σοὶ 
οἴξεγχνϑβοοῖ Βανίαε. Ἐκ βοηϊθηιϊίδ Οὐνἢ. α Ζαρίαε δὰ Ὦ. 1. α)ιὲδ 
Ῥυποιῖδ Ἰεροταπε υὖμ3, ἐπ ἐρτιδ, 80. οεἷξ, Β. 6. ἔοσνεδίς βυνίυδ.᾽ 
ϑοά χϑοῖϊιιδ ἘρΕΙαδθ8 860 οχιηΐδ χεξοσυμίοσ δᾶ ὑπόζως. 
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ὝὙΤΠΙΟΖΥ ΓΊΟΝ, 50. κτῆνος, ἐμσγιέμπε δεδέμρε. ἸΌΝ, 
, δέπα. Ἰὰὰ. ΧΥ͂Ι, 2. - ἴδηι, ααὐπμδ. ὅδγπιπι, εἰ ΕΧΧ ὍὋεη. 
ΧΧΧΥ͂Ι, 1). Ἐπχποά. ΙΝ, 20. ΧΧ, 17. Ἰπά.1, τά. 4 545, ΧΥ͂Ι, 
2. υδὶ ρτοὸ ὑποζύγια Οοπιρὶ. ὄνοι. -1,9.. Οτεδὲ 48. Βτεπι, ὑπο» 
ἔνγια, ὄνους. ΔἸδγοῖ. ὑποζύγια, πτήνη τὰ ὑπὸ τὸν ζυγὸν, 1ιος. 
7 οἱ. ὑποζύγιον.» ἑωπιοπέμπι δωδέωρσίμτα. Οουξ, 1.. Βο9 Ἀμέρε. 
87. Ρ. 95. εἴ ενιδέιπι δὰ τοῦ. ΧΧΙΨ,͵ 5. 

ὙΠΟΖΥΓΌΣ, “οωὠδέμρμδ, «ἰδίμραζία. δὶς. ΕΪ, 84, τὸν 
τράχηλον ὑπόθετε ὑπόξυγον, οοἸλυπι δ ρροπὲϊα ἴωρο : Ὁδὲ ἔδαιοπ 
Ἀοεοξείίο (ἴῃ ϑρεοἐπιξπὲδι5. ποναθ οὐανὲς ἐπ Ογαδοος Ἵπέε. Κ. 
7. εἴο: Ζρδ6. ν820. 4.) Ρ. 15. ταο1τπ|6 ἰὼ ἀπιδ8 γοσο5 βοϊπηρὶ νἱ- 
ἀδίοτ : ὑπὸ ζυγόν. 

ὙΠΟ ΖΩ, εμδοΐδο, 1ῖ. σοπιριέγεδεο. ὉΔ5,, ζϑοέθο, Ἐ,χοῦ, 
ΨΙΙ], 18. β6ο. Οοπιρξ. ὑποζέσεν, ἀὠδὶ 4}11 ἰδεῖ ἐποζέσειε ὨδΡδηΐ, 

ὙΠΟΖΩ ΝΝΎΜΙ, δωοοίπφο. 5 Νῖδοο. ΠῚ, 19. ὑπεζωσμέ 
ψων δὲ ὑπὸ τοὺς μαστοιυὶς αἱ γυναῖκες σάκκους, δισοϊηοίαα δῖα 
ΒῸ ΔΙΏΚΩ Δ5 ΤΠ] 668 Ο1]101}8, ΄ 

ὙΠΟΘΕΙ͂Α, διρραδέξιεπι, φμοα οδέμδ ρορεζέμγ., ρεία- 
γεσηξιτι, δαδὶ6, Κμέοιπεεπέιπι. ἸΏΠΌ, ἀοοῦγα. Ἐποὰΐ, ΧΧΥ͂, 
58. - 599. “14ὲ.} ΒἈερ. ΥἹΙ, 47. ὑποϑέματα. 

"ὙΠΟ ΘΕΣΙΣ, αγριπιδηέιωτε, οἷς 4Μπὸ αρίξμ, Θομέγορεν» 
᾿ δα. 4 Νῖίαςο. 1, 12. Ῥλοεέωδ: ὑπόϑεδις, περιοχὴ, αἰτία. Ὑιὰδ 
4ύοσυο δεγολέωπι 5. νυ. ὑποϑ σεις. 

“ὙΠΟΘΡΑΥἊΌΜΑ͂Ι, οἰαπι σοπζγέπρον, δπε ζονίδον νἶπθς 
γον. 2 Νῖδοο. 1Χ, 11. Ἐδὶ δ}}} 10τὶ τεθραυσμένος ἈΔΡΌ δε, Ε 

ὝΠΟΚΑΙΠ 2, ὁμοσοηπαάῖο, δμδμσθ. Ῥαᾶ88. ὑποκαίομαε, οΥ85 
γον. Δ", Ρίδοφέξο. Αταλοβ. ΕΥ͂, 2. εἰς λέβητας ὑποκαιομένους. 
Σμῖρ. ἐπ οἰδο εγνεπείδια. Νιάφητϊατν Ἰ6ρ᾽886 ΠῚ ἃ ὙΡΙ, γοβϑ, 
φέγιερε ἰΐρπογιπι γοέμπαα. - ΝῊ, ποίιθα, ργέα, νοὶ γψοιδυ, 
Ῥγγαπι εἶγμο. Ἐποοῖ. ΧΧΈΡ, 5. ο0}}. Εχοά, 1, 14. - π93, δρίϊο, 
Ἰοίομι. 1, 15. Ρτδοίοεθ Ἰερίτασ ἤδη. 1}, 25. οὲ 46. δεο. εοὐ» 
Ολὲς, Αἄάες 4 Νίεος. ΧΙ͂, 18. . 

ὙΠΟΚΑΛΥ ΠΤΩ, διιδέορο, οδίορϑ. ᾿ῺΡ, γδρεῖο. ΝΑ, 
11, 6. υδὶ ταπνδῃ 8]. ρσὸ ὑπεκαλύφϑῃ τεοϊλυβ ἀπεκαλύφϑη. - 
09 ῬΙΒ, ξέρο. Ιογϑηι. 1Π|, 25. ὑπεκαλυψεν ἡμᾶς Ἢ ἀτεμία ἡμῶν, 

οὐἐσκίἐ ποϑ Ἰρπ μη ποϑῖγα. Ὁ ᾿ 
ὝΠΟΚΑ (ΤΩ, φαδίαν, ἑπξγα, ἐπΐεσπε ποῦ. Ὅσαι, 

ΧΧΥΉΗΙΙ, χὅ. - Ὁπῦ9. “2, Τουι, ὙΠ, γ4. - πῶ, δ. ἘΖΘοΪ 
ΧΧΙ, 5. - πῆ, ἐπ εγέον. ἃ Άδρ. ΥἹ, 6. Εθοι. ΧΙ,, 19. 
ΤΟΡ. 11, δ. ἐγενήθησαν ὑποκάτω καὶ οὐκ ἐπάνω, οἵ ἔαοιϊ ϑυπιη8 
ἐηγογέογοδ, Ὦ. 6. ϑιωδίδοέξ δὲ δμεδέωραξῥ, ποὰ ἀὐΐοα (5δουδβάμει 
Ρεοπιΐβδιου θη, ἀΐνηδαι Ώους. ΧΧΥΠΙΙΠΙ, 15.) διρσγίογδ. 

ὝΠΟΚΑ'[ ΤΩΘΕΝ, ἑηξονηθ "ὈπῃρΌ. Τλεοά. Του. ΧΧΥ͂Ι, 
ὅ. “γθπῷ, ΕΖ. ΧΙ Π, 4. οἱ 6. ΧΙ, ΠῚ, τ6. -- 155, πσισαϊξα» 
ὨὩμϑ. 1 Ἀερ. ΥἹ, ὃ. ϑοουπάσπι Ποπμ 1105 ἀοεινατυηε ἃ 712.) 6 
Ἡο͵οιδὶρ απεΐξ νϑτὸ δϑιηϊθηῖία, Ἰοροσας οὐαὶ Ολαίάασεο 3 ΠΠΠ, 
ἐπ ζεγ ἑοῦ ἐδ. ᾿ | 

ἦ 

, 
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"ΠΟ ΧΕΣΜΑ,), ΦΡΡΟΜΟΥ, διιδέαοοο, αὐίασσο. ὥκν, γοῖ. 
Ῥυπι, ὄπ. ἴον. ΧΥ͂Ι, 4. εἰ ὑπέκειτό γε ἡ ψυχὴ ὑμῶν αἀνεὶ τῆς 
-ἐμῆς, υἱξδηι δρροηογδέμ» Δ Ϊηλα ψοϑῖγὰ ΡΓῸ τηθᾶ. ὅϑ'γπιπι. εἴϑε 
ὑμεῖς τοῖς ἐμοῖς ὑπέκεισθε πάθεσο ,, αἰΐπδπι νο8 φωδὲδοέξ 8. οὖ» 
ποαὲξ φεεοέδδ ἰἰδάδτα ταδ]18, 486 πιξῃΐ δπὶιὶ ρϑγξἔδγθη δ [ῃ 
ἰο κει μοῦσ. Ἰοριτατ: εξέπαηι 6686ὲ ἀπέπις νΟΔΙ ΥΩ ΡΓῸ απὲπια 
πιθα. ἴδια σὔπὰ οομάϊῖο [0601 ἔμπμο ἐδιηροσίϑ 6886 πὴ: 86 τ  Ὠᾶ, 
Δρρασοῖ, δγηιπιαοΐιεπι δου ϑυῖν νϑιροζοῖ ΘΟ. τοῖα θχρτθθ- 
εἰ.86. Ἡδροῖ νεῖτὸ ὑποκεῖσθαι ἔοτο δϑιορϑὺ ποίξοπιθα πιαέξ οὲ 
πιοεοέἑ δἰδὶ δὐϊαποίδη,. ὅ Ἐπατ. ΙΠ,, 9. οὗ ἐστὶν ἀντίγραφον 
τὸ ὑπρκείμενον, ουἷθπ οορία σάΐδοέα ει. ὙιΔ6 οἔ 1 ΝΜίαοο. ΧΙ], 
γ. οἷς τὸ ἀντίγραφον ὑπόκειται κὶ αἰ ὀχ οιιρ] αι διεδέδοξιεπε το» 
δῖχαϊ δὸ ἀθοϊαγαῖ, ὅδγγωδ: μὲ ἐξέόγ 46 πιοπδίγαμὲ, " 

ὝΠΟΚΡΙ᾽ ΝΟΜΑ͂Ι], λγροονέξδανι αρὸ., αἰπιμῖο, γόϑροηὰ 
«το. νὼ, αἱτοέϊο. 168. 111, 6, ὑποκριϑεὶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
ἐρεῖ, γοδροπάσπα ἀϊε 1110 ἀλοοθξ. ϑωίάαδ: ὑποκρίνεσθαι, τὸ 
ἀποκρίνεσϑαν οὗ παλαιοί. καὶ ὑποχριτὴς ἐνεεῦθεν., ὦ ἀποκρενό- 
μένος τῷ χορῷ. Θουκυδίδης ζ΄ δὲ δ᾽ οὐδὲν ὑποκρίνοινεο, διε- 
φϑείροντο καὶ οἱ ἴϊωνες. οὕτως ᾿Ηἰρόδοτος" Οἱ μὲν ταῦτα ὑποκρι- 
ψάμενον ᾿Αϑηναίων ἀπηλλασσοντο. Ἠεεγοῖ. ὑποκρυϑῆναι) ἀπο- 
κρεϑῆναι. Ὑίἂο αυοᾳῦο ρῥγδοῖεν  γησϑέξωπι δὰ Χεπορἧ. Μεπι: 
5..ᾷΛϑᾷ, 3, 1.. «4 ἰδενγεὲ Οὖδε. ἐπ Ν. Τ. ὑ. 45. εἰ Παρλοίϊἑ απποέαξξ. 
ὃχ Ἡεγοάοίο δὰ ΝίαιΒ, ΧΥῚ, ὅ. Ρ. 107. -- 133 ρᾶτί, ΝιρβΒ.. 
Φι4ΘΩΥῸ, ὙΠΩΓΠΙΓαΐΟΥ. ὅγπιπι. Ῥτον. ΧΥΪ, 28. ὑποκρενομενος, 
φιιὶ ἀγροονίέαπι αρίέ. Μιάοοιδὶὲ 1,6. ΧΧΧΊΙ, 6. ΧΧΧΠΙ, 
2. 2 Νίαοο. Υ, 45. ὟὟὟΊ, 41. Οοπέ, ἀθ μοο νϑεῦο Ὁαγρεονὲς 
Ῥαναάοκ. ϑέοίο. “ν»ἱείοπὲε Ολέξ ϑ6οῖ. 1. οαγ. 5.᾽ 

᾿ς ὙΠΟ ἊΧΡΙΣΙΣ, λγροονίφέδ, οἰπιμέαέδο. 2, ἀψροονέία, 
Ῥγοίζαπμδ. Αἱ. ( ὅγπιπι.) Ῥ8. ΧΧΧΙΨΥ͂, 19. ἐν ὑποκρέσεε, μετ 
Φἐπιμέσέϊονιοπι, νεγδὲβ οοηοέέο. Ὑιᾶὰθ δὲ 4 Μίδοο. Μ]., 25. Μ12- 
8γοΐ. ὑπόκρισις, εἰρωνεία, ὑπουλότης, δόλος. Οοπέ, διρέοαγέ. 
Τῆδε. Ἐροςοΐδ. τ. ΗΠ, Ῥ-. κι289. ; ῷ 

ὝΠΟΚΗΜΤΗ᾽Σ, λγροονγίέα, δἐπιμέαέον, ᾿Δλλν. Ζαέγο. 
ϑγπιπι. Ησοϑ. ΥἹ, 9. “ηοπεξαμοοηέμα, 4ι1} οπιπῖδο μὰ σοπξεδγθι- 
ἀν εβδῖ., ἰσδῃ δε: ἐπϑεαϊαίογ. ϑ᾽τα]ἰτὰάἀο 651 πῖον Ἰδῖσοποπι 
εἰ γροοτίζαπι ἔπ 6εο, αυρά εἴρταυο ἱπίογά παι. οἷδαι δυῦταραῖ. 
- 32πη.. Λλγροογίδα, Τοῦ. ΧΧΧΙΨ, ὅ0. ΧΧΧΥΙ, 15. “4. 
Τλεοά. Το». ΧΥ͂, 58. ΧΧ, δ. “4. ὅγπιπι. Τλεοά. Ῥτον. ΧΙ, 9. 
ὯΙ ᾿δίπθῃ ὕΤῸ ὑποκριτῶν Ἰορομάμη δϑὲ ὑποκριτής» ᾳφυοά Ῥδϊ. 

εἴπη δϑηδιδ ροδίι]αϊ, μαγιϊμλ Σ᾿ ϑηῖο “4 μέέσα Δοοοιιπιοάδο 
ἔπι δεῖ, : ε" 

ὙΠΟ ΚΡΥΨΙΣ, οσοιεαεϊος Ἐν ἰπῆη, ἩΐΡΕ. δὴ 
9... οοομέέο. Τίαν. ΧΧ, 4..56εο. Οχοη. ὑποκρύψει, ὉΡὶ τοϊαὲ 
ἸΡτὶ ὑπερόψεε ΒαΡδηξ. 

ὙΠΟΛΑΜΒΆΝΩ, φμδοὶρίο, φνελο, οἴανο, διιδϑρίοον,᾿ 
φορίίο, Ορέποῦ ,» ἀγεΐηο ῥμγωθδιπιο, γοοροπάεο, ἷἰξ. οοἷο, νεπ6-: 
γῸ7, ἼΣΙΕ, ἀἶοα, ὅγπιπι. Ομ]. Χ, 5. οχ διοῦσ. ἢ. 1. ποῖδε 

ἣ , 

-Γ-᾿ 
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σοόνηιθγα, δάθοαπε εἴΐδια ὑπολαμβάνειν ρος οοπατὲ ἘΧΡῚϊοᾶτ- 
ἄυπι οτῖς. - πὶ ΡΙΒ, ἐρεἤο. Ῥε, ΧΧΙΧ, 1. ὅτε ὑπέλαβές με, 
φμοηΐαπι εἶα πι6 οορίξαϑεξ, Ὦ.. 6. πιδ πο ποξίορεπάμπι ριεέαφές, 
ΑΙΣΙ νετΐογο πηϑ]πηξ: φωοοῦ πιὰ εἰοναδέξ, ὧδ ὑπολάμβάνεεν εἰξ 
2. 4. μετεωρίσα.. Οοπξ, Αοἱ. Σ, 9.. - ἘΠ, δέδεο. Ῥδ. ΕΟΧΤΙ, 4. 
ὑπολαμβάνει , ΨῬΕΠΟΡΩΣΙΙΙ͂. - ἽΘἽ ῬΙΠ, οορίέο. Ῥες, ΧΙ ’ θ. 

ὑπελάβομεν  ϑεὸς τὸ ἔλεός συυ, Ἐ. 6. ῬΦΡΘΥ ΦΡΕΣΙ,, ΟἿ, ΨΟΤΘΥ Ὁ 
ἐΐοσιο οορέδαπιιδ ) α 1) 68, πιϊδατ οοτάϊδη ἴπδηι.. ϑιρέάαϑ δὰ Ὦ.]. 
ὑπελάβομεν, προσδεχόμεθα ταύτην σον τὴν ἐπικουρίαν. “Ἴφι. 
Τκεοά, 86ρὲ. εὲ Τ,ΙΧΧ ΡΕ. ΧΙ ΤΧ, 25. ὑπέλαβες, ὅτε ἔσομαξ σοο 
ὅμοιος, ορἐπαΐμα 66,’ αποὰ ε1δὲ ξαξαγιιδ δὰπι δὲπι!]ῖβ, -- 11), 
φὲπιϊἐἑεμαο. Ῥε. ΧΥΙ, ιτι8. ὑπέζαβόν μὲ (Ὦ, 6. ὑπόληψεν δἶχον) 
εἷσεὶ λέων ἕτοιμος εἰς θήραν, ἐπὲδέληιαγεγξ, σορίέανγεσιέ αρμα 
46 ἄδ ταο, Ὦ. 6. ϑρθγαγμηὲ ἀθ το ἰάθηι, ηυοά βδρογαῖ 160, ἔοσο, 
τῖῖ Ρταϑάδο ροτϊδίαγ. (Οδϑέθευπι Ἰθροτιμϊ "23 ἃ Π., Οοπξ, 
᾿Οαρρεἱξ Ογὲξ. 8. ». 656. - κυῶη ΗΙρΒ. αὶ κυ, ἀδοΐρίο. Ἰοτετα: 
ΧΧΧΥΙ͂, δ. μη. ὑπολαβητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν, πὸ ἀδοὶρὲ νον 
»αεϊαπιέπὲ ορὶπῖομπα. - ὙΝ, ΗΒ. γεζζηφιο. δορὰ. ΠΙ, 1.5. 
ὩΌΪ ἔᾶπιδι Ῥτὸ ὑπσλήψομαε 4}1} τοοῖῖπια Βαρεπε ὑπολείψομαε. -- 
ππ ΡΙΒ. ἑπᾷίοο, 1οῦ. ΧΧΧΙ͂Ι, 17. - χώη, οορέέο, Ῥ6. ΕΧΊΧΙΙ, 
χδι ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι, Ρενγρεπαϊΐ, τὰ σορτιοδοεγθαι. -- ων, 
εοέ. ΤῸ. ΧΧΥ͂, 5. υὐῦ, πῶπι φωΐξα δεν ΤΙ ΧΧ ᾿ἰδοτίηδ νεῖ- 
τοπῖερ : μὴ γὰρ τὶς ὑπολαβοι, ὅτε ἔστ, τιδπιο ἐπῖπι ρεεέθξ 6886. 
“ΩΝ, Τοδροηπάΐεο, ΟΡ. 11, 4. ὑπολαβὼν δὲ διώβολος, εἶπε τῷ 
κυρίῳ; τουροπαάϊξεηϑ δυΐεαπι ἀἰϊάθοϊυδ, ἀϊκὶὶ Τ)οπνῖπο. δία οὲ 
1181 ρδβδῖπι ἀρ Ιοθυπι, ν. ο. 1Ὗ,... Ι, κι. δὲ δι. 1Π|, 9. 

᾿ϑἐμδῖτος ρῥτοΐϑδηϊ Ἰοᾳφαυπίασ. γΊία6 ζοζῥωπι δὰ 1,ὰς. Χ, 850. 
Ῥ. 662. εἰ Ζο5. Ν. Τ' 8. ἢ. ν᾿ - ἼΧᾺῚ ΡΒ. αἰδέοίο πις, ἴϊ. 6ς- 
δὐϊζο. Ῥ6. ὩΧΨΤΙ,, γ6. ἑνατί: ὑπολαμβάνετε ὄρη τετυρωμένα; 
4υάτο σοπέγα αἀἱοἐἐὶα πνοπῖδ8 ρι θοδὶ 9 Ηρο βϑῆβυ 1186 σου πε 
οσούστοτα ἄοσος ϑδωΐξάαε. Ὑοτχβῖο τριῖας ΤΧΧ Πΐῖο σοηνϑηὶξ 
ομπι 1}16 “Πφμέέαε: εἰς τέ ἐρίζετε; Ῥοῖεβῖ ἀφαοφια ροϑβῖ ὑπολαμ- 
βάνετε ΒΌΡΡ]οτΙ ἑαυτοὺς, οἰεναἐΐο νοδ, δοιιδὰ δοάθῃ, - ΠΩΣ τῶ, 
8640. Ὁ», ὯΝῚ “51  ασέωπι ἑπλοποδέιωπ, δοδέμα, “βαρέέξιπε 
ποῖδι, 2π0. 1 ὅδ. ΧΧΙΙ, 16. θὲ ὑπολαμβάνεσϑοι εμερίσαγὲ 
ποῖαϊ, Κμέρ' τι6 διεδρέοθέμτ',, - ὈΩΡΕΣῺ Ῥ] άτ. δα ἢννῳῷ, οορεέαεξο-. 
ψιθ5. 4. ΧΧ, 2, δδΡ. ΧΙ, 24. θεοὺς ὑπολαμβάνοντες, δος 
ὀχϊοίωπαηπέδδ, 6] ρτὸ ἀϊϊ8 λαδεηπῖεα, ιάς οε ϑ8ρ. ΧΙΠ, 3. 
ΧΥῚΙ, 2. ὑπειληφότες γὰρ καταδυναστεύειν ἔϑνος ἅγιον, ορὶπαεὲ 
᾿ϑυΐπι οοβέγθ πδίϊοπεπι βϑποῖδπι δὰ δοσνίοπάυμ, 1 Νίδοο. ἴ, 
8. ὑπέλαβε βασιλεῦσαν τῆς ἰγυπτου, απέπιο ρμγαδδιρτιδϑὲξ 
ΤΘΡΏΔΙΘ ἴῃ ἴοττα Αεργρῖὶ. [Ι͂π Ζ,.6.. Ογνεὲ 928, Βνθηι. ὑπολα- 
βὼν ἱπῖοῦ 118 ὀχροιΐϊϊωσς ἐνθυμηϑείς. διέάαε:, ὑπολαβὼν, 
ὑπονοήσας , 1) ἀποκριϑεὶς, ἢ ἀντειπων, ἀντεκρούσας. ΤΠ εογοῖ. 
ὑπολαβὼν γ ὑπονθήσας, νυμίσας, ἀποκρωθ εἰς. 

᾿ὙΠΟ.ΜΕΜΜΖΜΜΑ,. νεός, γοῤφωεϊαθ, γοϑίέφερεπα. ΠΝ, 
πο. οὲ ΟἸΧᾺΧ εἐφο. Οοπιρέ, 1οῦ. 1Υ̓́, 41. συνεέξῆρεν τὸ ὑπόλειμμα 
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αὐτῶν ἕν αὐτοῖς. Κεφ. χερὶ ἀμΐεπι γοϊέφις ζω6} γνε.. απ ν δγιέιιν' 
δὰ ἐΐδ. ϑοὶλ!ῖοας ἼΩ5, πρὸς Ργαδοέαπέξαπι, ϑιροζζαπέέξαπι δὸ 

ἐπιϊπιθιέέαπι ποῖαϊ, δαῦθὲ αυοάυδ βἰρηϊβοαϊλομαι γεδέαμξ, 
γοϊέφιεξ, φαδιὶ Ὀΐογαῦε [πίρερσϑβ ἢ. 1. ὀχ ργϑβϑὶξ, Ὑ᾽ οθθπι αὐτῶν 
Ὑωίραέμδ Ῥτοτθδ πορίοχῖξ, δὲ 1000 ἐν αὐτοῖς 1ερ.886 νἹ ἀδῖυν 
ἐξ αὐτῶν. ΝΙΝ ὑπόλειμμα αὐτῶν Ὦ. 1]. ποῖδτο νἱ ἀθέων 14," φμοά 

ἑροὶς αὐὖἦμο γεϑέαὲ αἰρηίαζέδ δὸ ργαδδέαπέξαθ. -- ὙΜῈ μρᾶατῖ, 
Νιρᾶἂ. 1 88. [Χ, 24. - ον). ΝΙδΙδοῖ, 11, 15. - ΟΝ. ἃ Ἀερ. 
ΧΧΙ, τᾶ. ΜΙοΒ. ΤΥ, γ. Ὗ, 7. ὃ. « ὴν, [οὉ. ΧΧ, “1. Ψίάο 
οἵ ι Νίδοο, ΥἹ, 55. Τιορίτας φαοφυθ ὅ6ρ. ΧΠΠ, 12, 860. ““ἰδ-. 
ὑπολίμματα, υδὲ Οοά. 7αἐ. ἀποβλήματα ΒᾶΡοῖ. 

᾿ς ὙΠΟΛΕΙΤΙΩ, γοϊέηφιο, τέϑεγνο, ὍΝ ὍΞΙς, αοζεσέμα αρί- 

λαο. α ϑ8πι. ΓΧ, 5. εἰ ὑπολέλειπται; πιὰπι φυϊά δεραγδδὲ ἢ - ΧΙ, 

γοεόνρο, Οοα. ΧΧΥΎΤΙΙ, 36. οὐχ ὑπελείπου μοο εὐλογίαν, πάτερ 3 
τ ΟΠ γόϑεγναδέξ τοὶ] τεαϑά οὐ μον Ραϊοι ἡ Ζεγοῖ. οὐχ 
ὑπελείπω (Ἰεροπάἄσμι νἱάδεαΣ ὑπελίπου )», οὐχ ὑστέρησας, ουὅ 

«κατέλιπες. ἴπἀ6 δεῖδπι ἐπιοπάαπάυπι νλάδίον Ζες, Οὐ ἐξ 25. 
Βτοπι.., ἴῃ απο ἴα : Οὐχ ὑπελείπω, οὐ κατέλιπεν, οὐχ ὑστές 
οῆσεν. οἴ Ῥλανονένιδ Ζοα., ἴπ αὐο Ἰορίξας: οὐχ ὑπέλειπες. -- 
ΣΧ), οδϑα δοπέθγο. ΘΟΡΆ. ΠΙ, ά. οὐχ ὑπελείποντο εἰς τὸ πρωΐ. 
Τίοροτο πη 8]] δὶ οὐχ ὑπέλειπον τὸ (58 τὶ} εἰς τ. πον τιὲλὲΐ ργον- 

,Φιε8 ἐπι ροϑέογιεπι αἔσπε γσέϊφωογμτιέ. ἸΘῪ Μ, ἀπο Ἰορίταν ἴῃ 

τοπχῖα Βοῦτ., νοτϊοπάυπι ἐδῖ: πθ οδδῶ φιέαίοπι αἰὐπιξδογιμγνῖ. -- 
“Ὸπ ΗἸΡΕ. ἃ ῬΌ, γορεγεὶ ζαοῖο. Ἰοτετα. Ὗ', 10. ὑπολίπεσϑε. 

Ἰιροταπὶ τυ μο Ἰοοο ὙΌΣ, 8688} Ρ]ΆΠ6 σοπίζασίο. -- ὈΧῆ 

Ηρ. ἃ Ὁχ3., ἀέδονγο. Ἰύχϑοῖ. ΧΙ͂Υ͂, 50. - ὙΝ η: ἽΝ υ5, Ηρ... 

δὲ ΝΊΡΗ. σευ. ΧΙΥ͂ΙΙ, ι8. Ἐχοὰ, 11,0. 11. Χ, 12. δἵ δ} 101 
᾿δαϑρὶυβ. ὄὅγσιπι, 1 88πι, ΙΧ, 44. 7πο. 1 ϑαι. 11, ὅ6. - ὉΔῚ: 

δΙπς Ἴη5, ΗἰρΒ. Ηορβ, εἰ ΝΙρῃ. ὁ ἢ, ὅθι. ΧΧΧ᾽, 56. 

ΧΧΧΙΙ, "5. ΧΙΙ͂Υ,, 20. δὲ δἰ:δὲ βαθρίυβϑ. - ἀχνὴ 7μὲ. Ῥγᾷ, ἃ 
8Χ 5) δἰδέϊ4 07), Εχοά. Χ, 24. -- 1, γοἰέᾳιειη, Εἰχοά. ΧΧΊΙΠ,. 

αι. ἴῖοβ. ΧΙ, ά. Ηδλν. Π, 8. - ἘΚΌ., ἔχρθηζο. Ζδοῖ. Χ, 1ο. - 

8, Φαθοτοῦ. Ῥτου. ΧΙ, 26. ὁ κατέχων σῖτον, ὑπολίποιτο αὐτὸν 
τοῖς ἔϑνεσι. Τίθοτο αὐΐδεπι, 8εὰ 18 νοτεοτθπῖ, υἱὐ τῷ 50}9 

ποϊΐζοποιι σῇ οάἑοηαϊ (τἰρυοτῖπε, ἀαδπι Βαρϑὲ 202 δὲ 35}} ἴῃ 

λησιλθ οτἱθωϊαρυθ, δ0ξ ἀράυχοτΙιηῖ ἃ δ22, ἃ: 8}. σοέξέσεγδ, 

οοσιργόδαγο. ΤΌμο εὡὼ ἔθνη δυμῖ ὀχέογασ παΐέοπεα, ἤοδέες5, ιὰΘ 

δὰ ἢ. . 7αδρόνγεπι, - ΗῚΝ γοαμπαο. Ἑκοὰ, ΧΧΥΙ, 12. - Ξ1ὺν 

ΟΘ6αυ. 1,, 8. Ιογθπι, ΧΙΙ͂Χ, το. ΜαΙ]. ΤΥ, 1. .- ΟΝ, δέο. Αἴές 

106, Χ, ϑ. ὑπολειφϑήσεται» Ἀδπιο δοταμι δνααῖδδέ ρογγιζοίθην, 8, 
οἴμηδ8 Ῥευρυηξ, 864, οἱ πιουπαῖτ ϑολαγζεπδενσίμδ, Ἰοσρπιάθα 

ς81 ὑποστήσεται: - 35 ΡΠ, δαδδιι5 διέπι. “1 ὅ8πι. ΧΧΧ, 41. 

τοὺς ὑπολειφϑέντας. ϑ6τιδύχα ΘΧρΡΤΟΒβδυαηΐ, 60]], ν.0. 41] 8888 

8ο ἔαϊτιραιῖὶ τοϑϊἀυΐ πιδιιβασϑηξζ, π6Ὸ οομτἰηπμανθγδηςξ ἐϊοτ, Οὐοα, 

ΑΪεχ. τοὺς ἔκλυϑέντας, ηαοά δϑῖ ΑἸϊπ8 Ἰπϊδγρτθῖῖβ. - 

«δ 4]4, ΠΏ δη. ΤΙ, 44. - πηῖν, ροπο. Ο 6. ΧΙ, 7. -ρὴ. “44:. 

«Αδά. ν-. 8. ὑπολειφϑείς. Ῥχαοῖοχοα Ἰοβίτυχ Απιοο. ΚΙ, λο, δὲ 

. φΦ 

1 



αἴβαν 

ἄο . ὙΠΟΛΜΗΝΙΟΝ -- ὙΠΟΜΈΝΩ. 

ὑπολειφϑήσονται οτῖατι βαῦπι ἄεδεξ γοοὶ ὑπολειφϑῶσε ν. 9. 
οαΐυδ ρἰοδϑδαιδ δδῖ, 

ΟΞ ὙΠΟΛΜΗΝΙΟΝ, νας ἐογομζαγὲ ὁμδέασοης, ἐπ φμὸα μενα» 
γπε ἔέφμον ἃ ἑογομδατὲὶ αεγέμεη5 ὁπκοίρέξων,, ζαοιδ ἐογοιέαγὶβ. 35» 
1.6. ΧΥΙ͂, 10. 106]. 1Π|, 15. Ηδρξ. 1Π,-.17. Οϑαξ. Νίατο. ΧΙ, Ἷ. 

,ὝΠΟ ΜΗΨΙΣ, τωδοσρέΐο, ργαφδιπιέΐο, δισρίοῖο, ορὲπέο, 
8)Ρ60, ργαδοίαγα ἀαο πὲπιΐα, φιάᾶπι αἰΐᾳιὲδ εἷδ 86 ἐρεο ζονεέ, ϑῖε. 
11Π|, 20. πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησε 9) ὑπόληψερ», ταιϊτοδ επΐμπ ἄδοθ- 
»ἱι ΡΓαφὸδιπιὲῖο. ὶ ᾿ 

Ἐ ὙΠΟ ΛΙΜΜΑ͂, ὶ. ᾳ. ὑπόλειμμα. 860. ΧΙΠ, 12. 66. 
. φορά, “1165. ' 

ὙΠΟ'ΔΟΙΠΟΣ, νοϊίημεμδθ, ΓΔ; γοδίοξμπρ, 1. 6. ζοσωϑ 
νασιι8, αγδα. Ἐπφδοῖ. ΧΙ], 9. Αἀάθ δὰ ἃ Βερ. ΠΥ, 7. 660. 
οοὐ, “4165. δὶ Ὠ6θσ, “212 τοδροηάδι, 166, ΧΙΎ, 1.1, δὲ τοάππ- 
ἄδῖ ἀπ τεχῖυ ρταθοο. ι ͵ 

ΒὙΥΠΟΜΥΠΕΌΜΑΙ, οομξγ δέον", ἐγαϑοοῦνῦ. 4 Νῖδοο. ΤΥ͂, 
57. 56ε0. οο. “41,65. ὑπολυπηϑεὶς . πδὶ 811} Βαβοηξ ἐπιλυπηϑ εἴς. 

“ὝΠΟ ΔΥΣΙΣ, αἰϊοοοϊμξίο.. ΡηΒ, ἐξέωδαέέο. ΝᾺ. ΠῚ, το. 
ὑπόλυσις γονάτων, αἰξεδομεέο σεπυθαι.. “Δγοέασια Ρ. 6:1, δ8. 
ὑπολύίσεες γουνάτων. Ὁ : 

ὙΠΟΛΥΩ, δοῖοφ, γῦτ, σχμο. Ὦδαι. ΧΧΥ͂, 9. ὑπολύσεο 
εὸ ὑπόδημα αὐτοῦ, δοἶνσε, ἢ, 6. Φχωδὲ οα᾽οαδιιδϊοπι δἴ8. 
ὙΙιᾶς εἰ 1.6. ΧΧ, 4. - ὕω, σεέγαλο., ὅγπιπι. Ἐχοὰ. ΤΠ|, 5. 
ὑπόλυσαι. - Ἡγ, σεέγαλο. Ἀπιῆ. ΕΥ̓͂, γ, ὑπελύετο ἀνὴρ τὸ “ 
ὑπόδημα αὐτοῦ, δοϊνοδαέ εἰδὶ γεὲὶ δεμεδαξ οαϊοεδιηδαΐμπι 
δαπήι. Ὑίάε δὲ ν. 8. ᾿ πῶς ἢ δον ἢ 

τος Κ' ὙΠΟΜΑ ΣΘΙΟΣ,, Ἰαοέσηα, σφε αὐλμο κα πιαπιπιὲξ 
πιαϊγὲδ ρεπαϊεέ. ὅ Νίαος, Π|, 20. ἀπὸ γεραιοῦ μέχρε νηπέου, 
μέχρε τῶν ὑπομασϑίων, ἃ δ υδ4πὲ δά ἰπέδηϊαπι, ὑδ408 
φᾷ Ζαοίοπδεπι Δἄθο: ὉΔῚ ἔδπιθα δα6ο ροβίοτίοσα νϑῦρὰ ποσσὶ 
δἀάϊιταπιδπίαπι Πἰρχατὶϊ 6656 διδιῖσοσ, “Ἰθογοῖ. ὑπομάξιον, ϑη- 
λάζον παιδίον. ᾿ : 

Ἐ ὙΠΟΜΑΣΤΙΑ,ΌΣ, άσα. 8 Ναοο. 1Π|, 20. 660. οοὔ-.. 
εκ. αωαστος 6βῖ πιαπιπιῶ, πιαπιέϊία. ΄ 

ὝΠΟΜΕ ΝΩ, οιμδέίησο, σχβρθοίο, Ἀγαθϑίοϊον., ΠΊΟΓΡΟΥ͂, 
Ῥεγπιαπδο, μαγδίδέο, ἴξ, ροδδωπι, ναῖεο. ὃνπη ΗἸΡὮ. ἃ ὅλη, 
Ῥγασοίοίογν. Τυᾶά. 171, 45. 860. οοὐ, Καί. 4 Ἀερ. ὟΊ, 35. 
τί ὑπομενῶ τῷ Κυρίῳ ἔτε; ᾳαϊὰά διαρ)]ΐυα ργαεεέοίαπιί [)ο- 
Βυιϊηοῦ - ΠΡΠΏΩΣ Ηρ. 86 ΠΏ, οωποίογ. Επχοά. ΧΙ, 39. 
οὐκ ἐδυνάσϑησαν ὑπομεῖναν, ποι ροϊδταπὲ ρϑγπιάπεσ, - ΘΓ: - 
2, Κα] οἱ ΡΠ. δαορεοῖο. Τοῦ. ΧΙ, 4, ὑπέμεινε δοῦναν 
ἀπόκρισιν ᾿ωβ, σπιρθοίαδαξ ἄκλτο τεβϑροπδίουδωι Τοῦ. Ῥε. 
,ΧΧΧΗ͂, 10. ἡ δὲ ψυχὴ ἡμῶν ὑπομενεῖ τῷ Κυρίῳ, δπῖπια δυΐεαι 
Ὠοδῖτβ Ῥγαθοίοζαδίξων Ἰ)οιαΐηο, Ῥβ5. ΟΥ̓́, 14, οὐχ ὑπέμειναν 

᾿ τὴν βουλὴν αὐτοῦ, ποι σαϑρεοίαγωπέ οοῃ δι] οἷα, 146 εἰ 
1ε5. ΤΧΙΡ, 4. Η4}. 11, 5. ϑορᾷ. 1Π|, 9. .41. ἃ Ἀ6ρ. ΙΧ, 5. 
οὐχ ὑπομενεῖς,; ποὺ πιογαδεγίο. δῖο ὑπομονὴ ᾿αἸᾳθαπάο δἰρηΐ- 

ἐ Ν᾿ 



ὙΠΟΜΕ ΝΩ ο΄ ἤρε, 
[2 

'δοδξ ν»βογαγη. Ψιάο΄ ἐπέτα 8. Β. γ. - Ἰηχἢ Ἰ8, αδεοσπαῖο ὧν 

γοοοηαϊἑέο ἔοοο. Τοῦ. ΧΧ, 6. πᾶν δὲ τὸ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι, 
ΟΠ 65 δπΐδηι θη δῦτδο 1111 ρογγναηεαπε, ν6} ΠΠαπὶ παπϑαῃέ. -- 
δη5, ψοθα]ο, δαρεοίαηδ. ΤΏτοΩ. 1Π|,26, -- ὕπο: ὃν η15), ΡΊΒ: 
ες ΗἸρΒ. 1οΡ. ΥἹ, ᾿.. τές γάρ μου ἢ ἰσχὺς. ὅτε ὑπομένω; ατπ|ὰϑ 
δηΐων Ἑοσεπ640 πιδᾶ, ἡυοἀ διε δέξηογθ ροϑδῖῃ 9 ὝΒτϑη. 111,2. 
ὑπομενὼώ αὐτῷ, ργαδδέοέαδον 1}}1, ἄς οὲ ΜΊΟΒ. 7. τϑυ 
πιαῆδο. Νύω. ΧΧΤΙ, 10. νῦν ὑπομείνατε αὐτοῦ τὴν νύκτα ταύ-. 
την. Ὅῦπο ρερπιαποίο 1ἰὉ1 ἢδο ποοῖο. Οοπέ, 1,60. ΠῚ, 45, Αοι, 
ΧΥΤΙ, τά. - υ5}5 ΡΙΒ, 8 δη9. Μα]. 1Π| 2. εἰς ὑπομενεῖ ἡμέραν 
εἰσόδου αὐτοῦ; ᾳαΐ8 δι δεϊποδιε (Πδοπιον, 71]. ε΄, 408.) ἄϊοια δᾶ-᾿ 
νοηῖοβ εἴπ Οοηξ, θαΡ. ΧΥ͂Ι, 2, - Ἴη5 ΡΙΒ. οέπρο. Ῥβὴ 
ΟΧΙΙ, 8. ἐμὲ ὑπομενοῦσε δίκαιοι. ἋὨ3 ἴῃ 1. ὁ], οἵ ὁγσ. πο- 
ἴδε ἐχορεοίανίέ, ἐοΐσγανίέ. Μιᾶο δὲπιοητο ,οχ. ἀοῦν, Ἐν γδτ: 
Ἰάδιηι νδ]οῖ 46 νοσβίομο 7ΤἼἀδοσοξέοπέδ. ὅγπιπι. ον. ΧΧΧΥ͂Ι, . 
ὑπόμεινον. Ἐσοτῖδδ886 [Ἀπιθη ἴῃ τπίγοα 6 Ι000 8680}: ΘΧΡΙΘ6886.» 
Σάπξ, Οὐοτὶδ ἴῃ ροβίοσίοσθ οὐηρο 868 ᾿ϑέα οἵγοα πιό ραμέμέμηι, 
ᾳυοά π ΒοΡταῖοο Ἰορίτυς,, δυπάθπι δοηβδὰπι Βαροῖ. -- ἩΡΌ, 
γοδων. ΝΒ. 1, 7. χρηστὸς κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν, ὃὈ6- 
Ἀΐδην Ἰομῖημδ 1118, αυἱ ϑρόπι αο Παάμοίαπε. δώαπι ἐπ δὸ 
Ροπισέ. βιαδϑὶ ἰπ' τοχῖα Ὠοῦτ, Ἰθροτγθῖωῦ: φιρὲ δώπε ῬΓῸ γοδογθ 
4. απεχὲδο 6μο λαδεπρ. Ἐοτῖαβθ5 ἀυϊοαὶ ἀθεϊνδηῖεβ δ ΤΡ» (ᾶτγδῦ. 

ς ὅἴα, οοπξμβενε) ἰδρδζατε τ ῬΕΝ ν6] ΥΩ - ὑπ», Ροφϑξάοο. 

1ο». ὙΠ, ὅ. ὑπέμέενα μῆνας κενοὺς . ἐχϑρεοίανὶ πλθ 868 ᾿π8Ππ68. 
1ιὰ Βιοδέμα, δε ἃ πιδ]6: ροῖΐυ8, ἐγαηδοψὶ πὰ 868 ταϊβοτὶδ Ρ]8- 
808. Νοππδ διδζυυπξ, 608 16ρ᾽866 “Ὁ 1, - ἔπ3. “(4 
1ε6. 1, 1ά4. ἴῃ ποίΐομο διϑέϊησηαἑ, απ πἴτααθθ νὸχ ἢ, 1. 
Βεορεῖ, -- Ὡϑὴ) ΝΊΡΕ, ὁσάμδον. Τοῦ. ΧΎ, ὅ:. μὴ πιστευέτω. ὅτο 
ὑπομενεῖ, ποῦ οτεάδι, αυοᾶ ρεγτμαποῦίε, - ἨῺΝ, ογέπιο. Ἰ6}.᾽ 
ΧΧΆΧΙΠΙ, δ. - δὴρ: πὴ, δ] δὲ ΡΙἢ. ὀχορθοίο. 1οὈ. 171,0. μὴ 
ὑπομείνοι. Μιδοπίογ ὮΧΧ τα! ἀ18586 ὑπομείνη, δσκϑρθοίθέ 8. 
γοπιαπσαξ, δῖ. ρϑτιϊοῦ]ὰ περϑηῖθ. 8, ΟΧΥΙΙΪ, 5. ἐμὲ ὑπέν᾽ 

μέιναν ἁμαρτωλοί : δὶ εἶπομένειν Β6η8ὰ πι8]0 δβοοϊρίτοτ, οἱ 
81: οὗδεγναγο, ἑποίαϊανὲ:. ἱπέεδη μπὲ ἐπιρὲξ ρογπίοοπι πιθᾶπι, 
ϑγπιει. δὲ Τἠοοά, ᾿θὶ προσεδόκησαν. ὕπάο δρυά ϑωξάαπι: ὑπές - 
μέιναν, προσεδόκησαν. Ιετειι. ΧΙ, 19. ὑπεμείναμεν εἰς εἰρή-. 
ψην, δχϑρεοέανέπιμθ Ῥϑοοτη. -- ἩἸἽΡν -ἰπσα ἐΐποα. Αἴφω. ἴ68. 
ΧΥΙΙ, 2. ὑπομένον. Ἰδεδυκπίξ ἃ πὴ. ἐχορδοίαγε, Καὲρ. αὐ 
ξοπέσπι ἐχϑρεοέαπέσπι. -- 3, Ραδοο. Ζδϑοβ. ΧΙ, ,7. ὡς ὑπομέ- 
ψοντες τὰ μάταια. Ἰπερῖ6.. - Οὐ, ραιμίδο. 165. ἰΧΊΨΥ,, 5. 
ϑδσέπιο ἐδὶ ὅδ ἀ6 σαμαεπέξδιμϑ αδ ἴ26ο.,. Ἀ. 6. ΩΒεπίον ῥἱοῖαιξ 
δεωάεπεδια, ἀυϑτὰ ξοσινυδπι ΤΧΧ ἀδ 406 δὲ Πᾷμοῖα, ἐπι 7260 
Ῥοδέέα πιο οὔαπὶπο τη8]6 ὀχρὶ]οαγοηῖ, - ῦῳ: τὺ, ἘΔ] εὲ 
ῬΙΠ. ράοοηι ζαοῖο, τοέγίδιό. Το. ΙΧ, 4, τίς σκληρὸς γενόμενος 
ἐναντίον αὐτυῦ ὑπέμεινεν; 4᾽8 ἀΐτιβ ἔδλοϊιδ σογδηὶ 1110 Ρ47- 
σέξδίε2 Τὰ τοχῖὰ Βορσ. Ἰορίτυν : Φιρὲς 86 σὲ ξαἴνεδ ορροφεῖέ δ 

οἱ. Κ΄. Ὥς : ΠΟο 
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ἰ4ρχ ὙΠΟΜΙΝΗΣΚΩ -τι ὙΠΟΙΣΝΗΜΑΤΙΣΆΟΙΣ 
] ᾿ τι 

δοηδι δοᾶεπι. Ψίἀο οὲ 10». ΧΧΊΤ, 21. ΧΙῚ],.5. Ῥτγαθίοκϑδ. [ἐς 
. αἰτον ἀρὰ δγπιπιαοΐεπι 10». ΠΤ, 4. υρὶ σειρά: καὶ μὴ εἴη 

ὑπομεῖναν ἐν σκότῳ, Ῥτουῖξ οὰ δχβίρϑωοϊ Ηδχδρία, τοοροπάθαξ 
Βοῦτ. Ἴητ ἜΡ5Κ95 πε λ Ὅ0 γεὶ, οἔ ποπ, πὸ νἑάφαέ ἐπ ρὰΐρ6- 
ὅγαϑ ἀμ ΓΌΓΩ6. πρὶ αμεογιΐμε σοτῦα ϑγπιπιασλέ ἴϊα τοδαϊάϊι: 
οἐ ποπὶ δὲὲ αὐ πιαπαηάΐπι ἐπ ἐσποῦγὶα, οο ἔοτίδβδθ, βθῆβι: οὲ 
ΘόπιΟ Ῥοδδιῖ ρουπιᾶηθτΘ ἰῺ ἰθημθῦσὶ 8 8. δυδίξποζα ἰϑηθῦτδϑ. 
γιάοῖυν δυῖθπι παῖ πὶ 60 Ἰαρδὺδ 6856 ἤοηέξαμοοπέως, φυοᾶ 
ψοῦθὰ καὶ μὴ εἴη. απδο δεουήάσμι τοχίτππι Ὠθῦτ, σαπι, Δπῖθ» 
οοἀοπεῖρυδ σομδοζθηῖ, οὕπὶ βοαφυθμεῖθυθ ἰὰηχὶς, Ροΐξξιδ γῈ7-. 
βἷο ὅγπιπι. ἰΐα Θκρ! ἱοαημἄδ εϑῖ, τὑἴ ρμοϑὲ φῶς σοπιπιᾶ, Φὲ μοι 
εἴη δοιιϊοοϊοι ροπδῖυν, 864 φυϊὰ ξαοϊθηθιτι οτῖξ σαὶ ψοτθὶν 
ὑπομεῖναι, ἐν σκότῳ ἢ ϑυδβρίοοτ, δγπιπιαοΐιιπι δοτερϑ1856 ὑπομδ 
'ψον, πιαηδαξ ἐπ ἐεγιοδτὶα., 86. ἐεποῦγὶς ἑπύοδμέμα δὲ ἐφοίυ:, 
4ᾳυοά Ρ6π6 οομνοηΐξ Βοῦχ. πδο νἰἰδαῤ ραῤρεδτας ἀμγοταδ, βεα 
ογέμπι δῦ ρβεπέϊα ἀμγογᾶσ. Ἐξαάθτα πιοάο]α ἡτποφιθ δθογθιλ 
οτἶς νοοΐ ὑπομείναε ἀρυὰ 1,ΧΧ. 8ιρ. ΧΥ͂ΙΠ, 5. οὔτε ἄστρων 
ἔκλαμπρον φλόγες καταυγάζειν ὑπέμείνον τὴν σευγνὴν ἐκείνην 

ο΄ ἰψύκεα, “πθῆτι β[ἴοιϊαστιαι Ἰποϊ δ Βαπιπιδθ ἐἰμαπιΐηατρ ροέογαπε 
Βοτεεπάδιιν ἱ1||δπὶ ποοίδτα. δΐ:. ΧΥ͂Ι, 25. τίς ὑπομενεῖ; 4υῖ8 
7εγνο εἰ ἐοίεγαγε ροϊετῖι ὃ 5 Ἐμδᾶτ. 1, 19. ὑπομεένωσε δοῦναι», 
απιρέζα ἀδθτπηαϊ, δὺς ἄδτὸ ρργρϑηῖ, Νδηι ὑπομένειν δὲ, τοιῖδ 
»»Ἤλανονἕηο, . 4. δ᾽ πιρ]εχ μένειν. 

ῬΥὙΠΟΜΜΝΗ ΣΚΩ ; ἐπ πιοπιογέαπι ταϊλὶ τόροσο, οἴἶδαι 
δ; αἰξεγέμδ πιοπιογέαπι γόροςο, γϑοΐέο. ϑᾶρ. ΧΙΪ, 4. ὑπομιμνή- 
σκων, ὅδηθ πραπιοῦ 1ΠἸοταπὶ ρτανίϊαι8. 8ὰρ, ΧΥΤΙΙ, 22. ὕρχους 
«εατέρων καὶ διαθήκας ὑπομνήσας, ἄππι ρχοπιϊδείοποε. ἀϊνίμϑϑ 
τολϊοτῖθυ5 ἔδοῖδϑβ γεοξέατγοέ. ἱ 

ὙΠΟΜΝΗΜΑ͂, οπιρθ, φιοα πιοπιογέαγα αἰέοιέμα τοὶ 
οονδαγραξ, σοπυπθηξαῦ δ, πιοηιπσηέπι., τοΐποπ, 860 
4μοάνὲς δογέρειση, ἸΔΡΥΣῚ οΒαϊᾶς πισπιογίαϊο, Ἐν. ἹΊ, 2. ὅ 
Ἐπάν. 11, 22. αὰ 

ἘΠ ΤΩ͂Ν ὙὝΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ, 380. ΕἸἾἮὟΝ.47, α οοπο 
γηδηι Ωγ 8 6546, ὙΔΣΌ ρᾶτι. ΗΙΡΈ. γεοογατγὶ ζαοέσπα. 3 88ιν 
ὙΠΙῚΙ, 17. Οοπξ, ν. ὑπομνηματογράφος. εν μὴ τ 

᾿ ὙΠΟΜΝΗΜΑ͂ΤΙ ΖΟΔΙ͂ΔΙΠ, οοπιπιρηξαν δα δονγέδον,, ἰιἰέοτῖϑ 
δοτιδῖ σΊ0}"9 δῖ ϑοτέρέμβ δωπι. ὅ Ἐπάν. ΥΊ, 22. ἐν ᾧ ὑπομνῆ" 
μάτιστο τάδε, ἴῃ 400 Βδοολίέογές οοπείσνιαξα σγαηέ. Ἀοβροπάεῖ 
«814. "3191 3239, δογίδενο πιοηχεπιεγιέτηι, οοἸϊαῖο ἘΠ84-. ΥἹ, 2. 

ὝὙὝΠΟΜΝΗΠΜΑ ΤΊΣΜΑ, οοπιπιοηέαγέμδ, φιὲ πασπρογίαθ 
᾿οαμδα σογδοξιῦ. μιν 5 5} ΟὨΔ]ἄ, ρΡ]ατ, πιοπιογαδέδῥα,, πιρπιογα» 
ἔμ αέρπα. “444. ἘΠὁατ, ΤῊΣ 15. ἐν βέβλῳ ὑπομνηματισμάτων.᾽ 

ὙΠΟΜΝΗΖΙΑΤΙΣΜΟΙ͂Σ, Ἰᾶδιι. Μι5521 ἼΒθ., δίδαν ἀξείο: 
σίατιπι, σ8814, Ἐμπάτ. 1, 15. 0011. 5 Επάτ, 11, 22. Ψίάο εἴ 1 
Μτο. Π, τ.5. 1, 25. 2,65... Ογγεϊ 45. Βτεπι. ὑπομνηματι 

ὅμους, γραφὰς ἕμπροσϑεν εἰρημένας περὲ τινῶν πράξεων. 

ἀν 
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Ρ, 

ὙΠΟΜΝΕΜΑΤΟΤΡΑΙ͂ΦΟΣ --- ὙΠΟΝΟΘΕΎΩ 405 
“ὙΠΟΜΝΗΜΑΤΟΙΓΡΑ͂ΦΟΣ, δοπηγιδηξατγέονιωη, δογίρέον, 

δοπυπθηξαγέδηϑὲδ. ὙΣΤΌ Ῥδτε. ἨΪρΒ. γσοογααγὲ ξαοίδηδ. 1 Ῥατς 
ΧΥΙΠΠΙ͂, 15. ἃ Ῥατ. ΧΧΧΙΨΥ, 8. 1.6, ΧΧΧΥ͂Ι, 5. Οομξ, δέωγα,. ᾿ 
6 αἐαὶ. “αοοδα. Ρ. 8. 

ὝΠΟ ΜΝΗΣΙΣ, «γοοογάαέξίο. ϑαρ. ΧΥ͂Ι, 11. εἰς ὑπό 
μνησιν, Ὀϊ 60. δογιοηθπι ἐθοζΌπι, Οὔ] ἐοττπ ἄδηι ΣΌΣ ἢ χΘ. 
οοξάδτδηϊαι. 2 Μίαος. ΥἹ, 16. ἐ, 

ὙΠΟΜΟΝΗΙ, ἐοἑεναπέία, 5ρ60. πιαΐογωπι, ἐπϑροοέαείο, 
Φρέφ, ἵτ. πιογῶ, οἰἴΐδτα γα, φμᾶπι ραίέδθηξεν ἐσδρθοίο. "ΓΔΡΏ, 
φκορεοέαίίο. ἃ Ῥατ, ΧΧΙΧ, χ5. οὐκ ἔστιν ὑπομονὴ, ποι 668. 
πιογῶ. ϑ8ῖο ὑπομένειν αἸϊαπδηδο πιογαγὲ εἰραΐδοαις, Υἱιὰ6 ποϊαῖα. 
ΒΏΌΡΙΑ ἴπ νς ὑπομένω ὁχ 2 Άορ. ΙΧ, 5. ἔμἀι. Χ, ἃ. νῦν ἐστιν. 
ὑπομονὴ τῷ ̓ Ισραὴλ ἐπὶ τούτῳ, τιαπιο 6δὲ δρδε Ἰδταφὶϊ8 ἴῃ ἢοο, 
τὰ οὲ Ἰερίτυν ἴοτειι. ΧΙ͂Υ͂, ὃ. ΧΥ͂ΤΙ, τ5. - πὴ} ΡΙΒ. φεορδοίο. 
Ῥι:. ΧΧΧΥ͂ΠΙ, 11. νῦν εἰς ὑπομονή μου, οὐχὶ ὃ κύριος; πυπο 
4.26 9ρ69 τηδ8, ποτπ Ποπιλημδῦ -- ὨὈΠΊΏ, ὀχορδοίαξίο: ϑγπιπε, 
Ῥιον. Χ, 8. υδῖ ποῖαι μαξέσηέεπι φαϑροοέαέϊοηδηπ, -- ΤῸ καὶ 
«Φκεροεέαέίο, Ἰοὺ. ΧΙ, 19. ὑπομονὴν ἀνθρώπου ἀπώλεσας, 
ὅροπι Ἀοταϊπῖδ ροταϊἀίδεξ. Υὲἀ6 οὲ Ῥε. ΙΧ, 190. ΕΧΧ], 5. ΤΧΧΡ 
6. “4. ἴον. ΟἹ, 8. :Δὶ ποῖαι ἐἠωα ἔροωπι, φμοαῖ ραέέδηξεν ὦ 
διϑρεοίο. Ἐγμῖρ. φιοα φχορεοίο, ὙιάΔδ δαρτα 8. ν. ἐλπίς. “ΐ4ιε- 
Τλδοά. Το". ΤΥ, 6. δὲν. ΧΥ͂Σ, ,χ5. Ἰοπρβδηΐηνῖδ ὀχϑρϑοϊδεῖο δον 
ποτιηῖ οἱ ᾿πεχοϑαΐ8. δῖταο. ΧΥ͂Ι, 44. δὶ υἱπομονὴ οἱ ιτἰδυΐ- 
ἕἔυς, 4] βυδιΐπαῖ οἵ ξοτγι τ τοϊογας οὔ φηὶ ἐδαϊδιϊο δαὶ 80 
ετἰ υ]ατίοπφαι. 10. ΧΧΧΥΠΤΙΙ, 27. ὑπομονὴ «5ῖ αεοϊάμέξας δὲ 
Ῥοτβενογδηῖία πὶ Ορόγθ Οἢ δρθῃι ] ποσί. 

ὙΠΟΝΟΣΔ' Ὡ, απέπιο οοποὶρέο, απὲπιο ργασειῦπο, ρμιέο; 
ορί ον", διωθρίοον. ἋΣῸ ομδιά. ρωίο. 1)8η. ΥἹ], 5. ὑπονοήσει 
τοῦ ἀλλοιῶσαι «καιρους καὶ νόμον,» ἀπέπιο ργασεοιπιδέ τοπῖδτθ 
ξοιροτῖὰ δὲ Ἰόρθύ. Ἐσοάθῃηιν δθη8ι. 8]188 ὑπολαμβάνειν Ἰερίτοτ. 
ὙΙ146 δῦυρτα ἰῃ ν, ὑπολαμβάνω. ΤΟΡ. . 12. οὐκ ἐγένετο μοεν 
καϑαϊςὐ πενόουν, Ὧοα ὁοπτίρίε υἱὲ, φαθαιαδιιοάππι ρμέαάαπε, 
δῖ ροϊίπς χρσέμσδαπι. Ταάλι, ΧΙΥ͂, 1ά. ὑπενόει γὰρ καϑεύ- 
δεὸν αὐτὸν μετὰ ᾿Ιουδὴθ, Ῥωέαδαξ διίπι, 56 ἀοτηιίτα ουπὶ ΤΠ, 
δϑί:. ΧΧΊΙΤΙ, 8. ὃ οὐχ ὑπενόησε, πεασθήσεται,, υϑί Ομ ξέπιρτέ 
(πὰρ. ἐμονανίέ, δϑιϑὰ δοάδιῃλ), ρσθῃβθηἀεϊοσ.. ' 

ὝΠΟΝΟ ΗΑ, οοποερέπδ πιδυιέΐϑ. δἰἶατα ἐρϑᾷ γδς, φμαπϑ 
δορῥϊο 8. πισηέα οοποίρίο. δίτδο  ΧΧΥ͂, 9. ἐννέα ὑπονοήματα 
ἐμακάρισα ἐν τῇ καρδίᾳ μου, Ἀονδῶι γδ8 ΘΡ0 δεδῖαϑ ργαθάϊοασθ 
8010, πϑρα οοπΐτξίηπι δύαγθ, Ρχυἀοηίίδηι δὲο, ΖΖΡΡοΟΥ. 
Ῥγαοαξέοέ. Ρ. 84. Ὁ. ΝΕ 

ὝὙΠΠΟΝΟΘΕΥ' Ω, ειδασιέονο, δδνξέδο, οἷαγα Θογγιεπιο 
Ῥοπαῖο απιδέο, οαπι οογγμεπιροηπαο δπσίπιονθο, ἃ Νίαδος, ἸΥ͂, 7. 
ΜῬἥχπενόθευσεν ὁ ᾿Ιάσων τὴν ἀρχερωσύνην, οἷαπι σογΥωπιροπαο 
ὥπιδέσδαέ ἴαδοι δυιιηυτι δδοοτἀοζίυ). Φγσηδαέξοπεπι νοοαῖ 
Οἱο. αὐ “πέρ. ἵ, ι. Ἡδεγολ. ϑιεξά, οἱ Ζε.. Ογνιἐὲ 815. γεπι- 
ὑπενάϑευσεν, ὑπέφϑειρεν. 10. γν. 46. τὸν ἐσ ἀδελφὸν ὑπο- 
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φοϑεύσαρ», στὰ ροτηηδήτιη ἔγαϊσοι οογγμπερθηκῖο (τορι 80.) 
δπιπιονέδϑεῖ, 146 αὐοαιθ ἱπέγα 8. ν᾿ ὑπονομεύω. 
“Ὁ "ὙΠΟ ΝΟΙΑΗ͂, π5ιεορέοῖο, αἀγτοραπέϊα,, οἰΐατα σορἑέαξίο 
ὁ ρ]Ἰοὐϊος. 2 «“8Βα]4, οορίέαξζο. Τ)δῃ. ΤΥ, χθ. 860. οοἄ. 
λὲς. οἱ Τηισοά. διαλογεσμὸν Ῥοβδαΐξ, εὐ Ἴδ]4, Υ, 6. Ουθιαιδα- 
τηοᾶτπι δαΐδηι ἴῃ πἴσζοατο 1000 εορίξαἑξοηθ8 δ᾽ ΡΊοϊϊοι Ὡοῖδξ, 
1ῖ[ἃ ϑῖτ. ΠΙ, 26. ποῖδξ αὐτοσαπέξαπι ας πἰπιέαπε αὯ16 86 ορέπέοποπε, 
δὶ ὑπόνοια πονηρὰ 6δ8ῖ 1. 4. ὑπόληψις ματαία. Ἡἶτογοῖ. ὑπό- 
ψοια, ὑπερηφανία, θράσος. ᾿ 

ἘΠΥΠΟΝΟΜΕΎΥ' Ὡ, οτοιοεἶῖοα αρο, μεν 7γαμάδθπι εὐ “ιεαπὲ 
οἰἰπὲοιῖος οοπϑοΐδοο αἰέογὶ τιαξεέπι. “ Νίδοο. ΤΥ, 46. 666. .4ες“. 
Ὡδὶ βοιϊθβ οὐυδίλομπὶδ ροδίιδυο νἱάειιτ, οὖ ἰ600 ὑπονομευϑ εἰς 

᾿χοροπδῖοτ ὑπονοϑευϑείς. Ῥδλοεέμο: ὑπονομεύοντες, ἀντὶ τοῦ ὑπο- 
νόμους ὀρύττοντες. Ἰάεπι ΒαΡεῖ ΖΞ έγπο: Μῖ. δ, τ5. 

᾿ς ΠΟΝΥ ΣΣΙ, οεδέμδ ρεαρο, αὔέροι Ὡλλ, ἐαίσο. 65. 
Υ ΥΠΠΙ, 5. πάντας τοὺς ὑποχειρίους ὑμῶν ὑπονύσσετε,. οἴτι 65 
“Δ δϊοοῖοδ νεβίσοβ οὔιίιρίξἑδ δοὰ “6νεγ6 ἐγαοέαέϊςε. ΖἸοεγοΐ,. ὑπο" 
ψύσσεται, καταπονεῖταί. Ἐρτῖδ586 Ἰεροιάυα, ὑπονύσφσετε, κα- 
'ταπονεῖτε. Ἐγποσέξ ἰτπὶ ποέέδ δὰ ϑιιέάασ Οἷοδδ. ϑαοῦ. Ὁ. 150. 6ΧΣ 
66. Τ,ΥΤΠΙ͂, 5. Ἰερετα ρᾶν]τ κἀτανύσσετε. ἘΝ 

ὝΠΟΙΠΖ ΠΊΦ, δυὀηιϊέξο πιΘ, οδάο, ἴϊ. ἀασοέαο, οὖνο- 
χιῖο. ἼΛ, ἐδηθν, τποιδέε. Ῥιον. ΧΥ͂, τ. ὑπόκρισις δὲ ὑποπί- 
'πτουσα ἀποστιρέφει ϑυμὸν, ταϑροῃϑῖο δαῖοπι ϑμδρρίϑδα Δοτ- 

ς {πὸ γᾶν, Ἐνράσπηι τσᾶο οἷ 1αἴ. εὠδηρμέοδιια ἀδ ογδαιϊΐομα δά- 
ἸροῖοΣ, ᾳφυδηδάπιοδιηπι ἢ, υἱ 1δῖ. χηοίιίε (Ὑ. ο. πιοέξέξ 
ογαΐΐο, νογδα πιοἰϊα) δίαπάμι ᾿οἱραϊποαι, Ὦδη. ΧΠῚ, δι. 
560. οοὔὗ, Ολέθ. 5 Ἐμπάτ, ὙΙΠΠ, 20. ὅσα ἐὰν ὑποπίπεη σοε εἰς 
τὴν χρείαν, φαδεουπημθ Εἶδ᾽ οδνεησγέπε δὰ δῦσα: δὲ ΠΘΌΓ, 
8) τεβροπᾶδι. πᾳ. ΧΥ͂Ι, σι ὉΒῚ 6δῖ 1, 4. δρ!εχ πέπεω, 

οααο, δμοοιπεῦο, ἐπέοτοῖον, Ὑετρθα ϑυηῖ: οὐ γὰρ ὑπέπεσεν ὃ 
δυνατὸς αὐτῶν, ποῦ δαΐπι ἐπέογζεοίιι 688 Ἠο]οξοτηοθα. ἴῃ δίϊσσο 
ἸΏΘΙΏΒΙΟ 6δὲ πατάσσειν. Αἀᾶο ὅ Ἐδβάτ, Υ1Π1, 17. 9860. “ες. εἰ 
«ΔἹά. ὅσα δὰν ὑποπίπτη σον εἰς τὴν χρεῖαν κ᾿ τ΄ λ. 

ὋὝὙΠΟΠΟ᾽ ΔΙΟΝ, τμρρεύδτιδεισι, φοαδολδαπι. ἘΣ ΛᾺ,, ἰάθια. 
Ῥ,. ΧΟΥῚΠ, 5. προσκυνεῖτε τοῦ ὑποποδέῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, 
δάοτδιο δοαδοίεπι ροᾶυπι Ἰρβίυβ. γᾶς δε 6. ΟΙΧ, 5. ἴες. 
ΤΥἹ, 1. ΤὨγομ. Ἴ, 1. ὉΌΣ ματος νοῦθδ τῶν ποδῶν ῥ]εσαηλ- 
βιΐοθ δἀὐδυπίυν τῷ ὑποπόδιον. - 535, οὐένωΐνα. 4 Ῥατ. ΙΧ, γ8. 
ὑποπόδιον ὑπέϑηκεν ἐν χρυσῷ τῷ θρόνῳ, τοαδεολίωπι δαρροδυῖξ 
δΔυσο οδάποϊζαμ ττοηο. “αμεάπέμδ ξαὶα ὑποπόδιον γοσϑῖ ὑπό- 
ϑημα τὸ ὑπὸ τοῖς ποσίν. Τῖα δΐα 118. ὙΠ]. ο. 57. ». 6γ5. Δέσποινα, 
καὶ ἡ Δημήτηρ τε, καὶ ὃ ϑρόνος, ἐν ᾧ καϑέζονται, καὶ τὸ ὑπόϑημα 
τὸ ὑπὸ τοῖς ποσίν ἐστιν ἑἕνος ὁμοίως λίϑου. Ῥοροῖδα 4185 Βοῖθ 6]. 
ἴαπὶ ΠἸπ 1π ἸΒτοι 5 δυρροδίϊζηη θρῆνυν νοσςδηῖϊ. Υ΄ῖΆάε Ζεϊελὲὲ 
“{πεΐφι. Ἐἴογπ. 110. 111. Ῥ. 220. εε Ηἴἑεέ, Ογέξ. Πείρ. Χέον. Τ. 7. 
Ῥ- 77. Οοπξεν ὸξ 49 νοοϑ ὑποπόδιον δυσίοτεοδ ἰδυδαῖοὸς Ζξοζῆο 

᾿ δᾶ ΜΙΔΕΥ͂, ὅ9. Ῥ- 1ού. {Ὁ ϑές γε. εἷο εαέ, γραφαί, Ρ. 190. 
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᾿ΠΜΠΘΗΤΕΥΩ τὸ ὙΠΟΣΕΞΑΙΖΩ ἀπο 
.ὙΠΟΠΤΕΥ Ω, ειρίεον,, γπδέμρ.: Ὕλλον. πιθέμο. Ῥδς 

ΟΧΎΤΗΙ, 39. περέώλε τὸν ὀνειδισμόν μον, ὃν ὑπώπτευσα. δυξεν 
ορρτοβεΐτσαι τηθυὰι», ᾳυοὰ χπρέμα.. δὲτ. ΓΧ, 16. οὐ μὴ ὑποπτευ- 
σης φόβον τοῦ ϑανάτου,. ποτὶ πιφέμες τἀπιοτϑίι παρῇ 8, 861: ΤΠΘ 
χηλαϊηναπι, αμξάβαι τηθζθτ ἀποχίλβ. ΒΩΡΘΡΙζ. Νδπι 51. πιδῆιι8 181 
ἡποδξῖιβ ἀϊοὶ βοξοδὲ, διβριοῖο. πιυ]ῖο ἰβοϑίιος Ἀδθεμ δ οδὲ, 
Ἡεεγοΐ. ὑποπτεύεε, ὑπονοεῖ, ὑπολαμβάνει. ΝΣ Ρ 
ο΄ ὝΜΠΩΠΤΟΣ, ομφρφοίμα, ἀκ, “ιεὶ οεδρέοσαεμγ.,. δμδρίοακ, ἴἴ, 
ιὲ οορίέαξ εἰ οοπφίάστας αἰϊφωίά δεομπι.΄ ΤΆνα δοῖῖνθ φυλή 
Ῥαβεῖνε βἀμιθοιί, τοπεὶ Τλοπιας Παρ. Ρ. ὃγθ, Ὑἱά6 4πο: 
ηὺ9 ᾿ϑολιωεξᾳίδεπι δὰ Οποεαπάνέ διπαίερ, ο. ὅ7. Ῥ. 110. 3 
δ οο.. 1Π,.52. ὕποπτος, δὲ γενόμενος ὦ ἀρχιερεύς. Βὲοίδιδ τοᾶς- 
ἀϊάϊι: φὡδρέοαπο ΔΌξθτα βαξηηιῃ8. βαοοτᾶοθ. 864 χεοοῖΐα8 ᾽μὲ: 
ξαξιθ: οοπϑέάσταμε αἰρέαπι φεοεπι δεπεπιμρδ. δϑασεγάρα. Τὰ 4ο- 

4πὸ ἄγγε,. 2 Νίαοο. ΧΙ, 4. μηδὲν ὕποπτοκ ἐχόντων, ἈΪΕῚ 

ΑἸΧΠΟΠΥΡῬΙΖΩ,, «δωδγιξμσ ϑεπὶ ν;. 8Ό. ὑπόπυῤῥος- 
ὈΦΊΔΗΕ, ν' ΨΏΡΑΤιδα γι 4. Τϑνῖι, ΧΙΙΠ, δή. .86ρ, οοἄ, ἕαᾳᾷᾳ, 

ὑποπυρῥίξον ν αϑὶ ταϊῖαμὲ ΔΒ] δἰμερ!οκ πυρῥίξον βαρϑηῖ.. 
.ς ὙΠΟΡΘΟΙΩ, επιρράφ »ν: αρντέβο. Ὑγεὶλε», Ρέξ:,͵ ὅχπιπα, ἔδὲ 
ΧΙ, ΤΠ, λροτὑπορϑούντᾳ, Ἰΐβ εἐπιπιθοῖρ, “«4ςο{{ὲ ϑῃροίϊανις τρᾷ 

σκέλη, ογεγα δὲ ἐδέαϑ, φιοα δα ΒΌΡτίθαμξ οφυρυβ Θ( Βα 8:1 δϑπῖς 

Ἰᾶρτα 5, ᾿ΧΧΤΙ, «. εἰστοαρθοῦψτα, ἀυὰθ Ἐρ8 ΦΟΥ ΒΘ υγέ. 1). 

ἀυκίξ 4» ϑ, γεοία. ἐποδάοζε [δοίε, ἀἰἰγακτές (. τ ΎΡΝ: ἐν. νὰ 

ὙΠΟΡῬΑἊΠΤΩ, ἄν ἐμϑεμο, φευξμζοῖον δῖτ. Τὰ 
ὑπέῤῥαψεν οἴκονν, ϑιεγμῖοίε γε] δαφεένίβ ἀρηνημ,, τᾷ βέοίδμδς 
ϑεᾷ ϑόσμῖα ἀδὲ 6βὲ. ἀ6. οχειδβμιφχῖλ8, δι Θίπλοαι ταλρλθμι ἴπς 

οἴχαπενεξ, Βρέερι ἐϊϑακδ, ὑπρούρσεξεῦν ταῖς ἼΘΡῚ. 8}γ6. 46 ϑοιξρέιοῃ 

γάρ, οἴνοιο μερέμγίο, αυίδηβ 116. 1ϑι ρα οτπρηδυρ ουτβ5ϑοέᾳ 
τιξ δἄδο Βιο ρεοτιίπθαϊ͵ »] 0858 “πεεγολῥῥ : ὑπέθῥαψεν , ἐχάραξεν, 
ἢ ἔγραψεν, -Κερείενμο. ὑποῤῥάπεξεκ, οἶκον ᾿Ὰ ΒΑΣ ΗΕ: δαγίαπι εἴ 

δ ἐν συ .«... ΝΕ 

ΕΥΠΟΡῬΙ ΠΤΩ, «μδέξᾳίο. ἡ Μίαρα, ἘΔ, 10. Ῥπίδοξοπς 
Οἷοδ5. ὑποῤῥιπτέω, ϑμδίεοίο, α8. : πλὴ : 

ἐπε ΟΡ τὸν ἐν ἀνὰ πώς αι ΧΧΙΝ, 7. 
ὑπωρυξαν, ῥμίοασανεκξ. “-- ΛΒ. ᾿γπρη. δὲ ὈΑΛΟΝΑΑ, 0 ΡΟΝ ΤΟ 

ΕὙΠΟΣΕΙ͂ΜΑΙ 'ΝΩ, τα αου ̓ (ὐράνι, «71α:- Ἰὰν,. 1. ςἃ Ὰ 

10.) σἐραιύοο. 5 Ἐδάτ. ΥἹ, 6. μέχρε τοῦ Ἱ ποτ 68: Πητα γηδες ῳ 

περὶ αἠτῶν., ἄοηρο οὐρηῥοαξμηφαεοὶ Τγατῖο 46 18... ΑἿ 
ὙΠΟΣΚΑ ΧΩ, κὐβοάζας διέρέωε. ζοάϊα ποῖα Ραγᾷίθι 

Πραϊίο.. .«12.81.-. ΧὩ, 65. ὑποσκαιμαν (ρτο ὑποφσχασξι), τὴν πτερς, 
ναν σον» 5Ὲ} ρἱαπιῖδ ἴω15 τοτίδηι ϑωοαϊ δέ, ἘΝ ἐδ. ονοϑπι {81 

ΞΌΡροδβίϊαιν. σοττμδα. ζμίβ, διβοαέφέ, ᾽ς ἃ Ἀν 1." Ογοέζμπες 

ὝὙΠΟΣΚΕΛΔ, ΖΩ͂, δμρρίᾳπέο,. φμῃροεδίδο οπμγᾳ βίεῖξοςο 

διεδνονίο. “ΠᾺ. Ῥες. ΟΥΧΧΙΧ, 8. διελοχίσανται τοῦ, ὑποσχελίσοίε 

τὰ διαβήμακά μου γ οορίταξυχ πρδρόνέογφ, Βα’ 6588 Πη608.. Τοτθρος 
’ 

ΧΧΙΠ, 12. ὑποσκελισϑήσοχξαι τοὶ πεσοϊχεομνέν αὐτῇ» δειύγοῃς 
- ν᾿ ἢ - 
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ἐδγιδγ, οἵ οαἄδηϊ ἴῃ 2}, - γ»η 35 Ἡ]ΡΏ. ἑπουσναγε Ζαοὶο, 
ΤἈοοά, εἰ ΧΧ Ῥε. ΧΥ͂Ι, 1ά. πρόφϑασον αὐτοὺς καὶ ὑποσχέ- 
λισον αὐτοὺς, δῃϊενοτῖο 1106 δὲ δωρρίαπέα 11105. Αἀ᾽ φύσπι 
Ἰοσιπι τοορί οἷ ϑδιέαάαεδ: ὑποσκέλοσον, τῆς ὁρμῆς κώλυσον. - 

᾿ ὩἸΣ5ῺΠ ΗΠ ΩΡ. σορτιοδοσπάίμπι πιθ ργαδδεο. ᾿ 4. ὁ: ΤΙΧΧ εθα. 
«414. Ῥτον. ΧΧ, ,4. ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ ὑποσκελμισϑήσε» 
ται, ἴῃ δῖα 16 διιῖ8 ΔΕ ]δηϊαρίτος. Σθρογαηξ 25, ἐρ86 ἐπ- 
δέϊέμελα διμὲα 860 ἐπιροραδίἐ δὲ οαρὶεέ, Ψίάδ δαρτὰ 6. συμποδίζο- 
μαι. Ζοπαγαβ 7.65. 1ηδ5. ὑποσκελεσθήσεται ἀντὶ τοῦ ἀπατὴ» 
ϑήσεται (καὶ ἐμποδισθήσεται). δὶ νἱά. Τὠέπιαππωδ, -- ἸΦΌ, 
φαοίϊο. Ῥε. ΧΧΥ͂Ι, 55. οὐχ ὑποσκελεσθήσεται τὰ διαβήματα 
ἀυτοῦ, ποι ἐμδιενέθηξ συθδϑαδβ᾽ οἰ, - ὩὉΡΙΌ 73.) ;όοηο 

2Ζαχωσωπι, Ῥτον. ΧΧΙΧ, ὅδ. - ηὐθ ῬΙΉ. ροννονγίο. ϑγπωπ. Ῥτον. 
ΧΧΙ, 12. ΤἩἸεεγοῖ. ὑποσκελίσεε, ἀπατήσει, χλευάσει. ΄-- ἌΞΡῬ 
7οεἄαἰα. Καΐε. μενα Ἠσε. ΝῚ, 8. ὑποσκελέζουσα, δο. “ἐν 
αἵματι» δῖ ἀπὸ αἵματος. 146 δαρτὰ 6. ν. δολοφονέω. 
᾿ς ΣΚΟΛΊΑ͂ΖΩΝ ὝΠΟΣΚΧΚΕΖΙ' ΖΟΜἝΑ)], οδίέφιια ἐποσαίσπε 
ὀδνογίον 8. δωρρίαπέον, Ὀ50) ΝΊΡΒ. Ῥτον. Χ, 8.. ]ασρόγμα δὰ 
Β. 1. ἴα: σκολιάζων Ὁπὰδ δὺϊ ΄φυᾶτὸ σπιηΐηο δοοϑϑδουδζ, ΠΟ 
ψίάςο, δῖη:ι:6, συπὶ ἐχοδάδξ δἰίαπι σοηνθηΐ θη 8:2 ΣΡ ΘΙ Ο- 
χα, νἱάδεις ἐπὶ ππιθσο ἐχ τρϑυρίπθ ἱπου]οαίοστι Βαῦσε-ς 
ἄν, ρετεϊπὲμβ αἂ ΦρϑὉ ν. 9. ᾿ 
“ ὙΠΟΣΚΚ ΦΣΜΑ͂, εὠρρίαπέαεϊδι, ἰαρδμα., δεα: γεΐπα 
δ. δμρρἑαπέαέξοπϑ. Ὁ ὩΞ ἐπῆη. ἐδπιρίπροπαο, ἰαδοπάο. Ῥτον. 
ΧΧΙΝ,,17. ἐν τῷ ὑποσκελίσματιε αὐτοῦ μὴ ἐπαίρου, ἴπι Ἰαρεμ 
668 ἐπογέμπέσ εἰὰδ τὸ Ἔχυῖοθβ. ἡ’ 
᾿ς ἘὙΠΟΣΚΕΛΙΣΜΟΙ͂Σ, ἰδοτά, ηο., ρογνογοῥέαϑ. Ῥτου. ΧΙ, 
Κ,., δε6. «δα. δὲ Οογαρὶ. Ῥτίταδτα ποεϊοῃδθω ταᾶ. ἡ} 6566 ἐμῶγἐο 
δὰαγ 8. ἐμδγέοο Ζαρε ἐπερεῖϊέ, βδοιϊθαιῖα δεὶ ϑολιμέση εξ Οὐπεπι. 
αὐ 2γον. ΧΙ; 8. .ΧΙΠ, 6. ΄ : ἐς 

ὙΠΟΣΠΗΣΜΟῚ᾽Σ, φιωδινγαοέϊο,. ΠΟΘΙ, γοπιέδοίο, ἐπέσγο 
γηΐδοίο, Θὲ δρεςϊαῖϊπι ἀϊοϊϊον ἄθ δῆῃο δοριίπιο, 406 ἀοὈίτα 
Ζοια τ ϑρ δῖος, δὲ οροθ δρτιοοϊδιϊσιέἑ ποτε ϑραίας. Φ04ὲ- 
Ὥρσαυι, ΧΥ͂Ι,.. τὰς Ἔ Ἀν τον 9 Ἢ 
ον ὙΠΟ Ὡ, φ“ὠδέγαλο, σωδάμοο. ὉΌῳ, αἰὐπιέέέο, γο- 
γπξέέο, ἐπέργγαξξο, “ἴφω. Ῥε. ΟΧΙ; γ. ὑπεσπάσθησαν, διεδεέγαοεῦ 
ἐϊυιέ. ΗΘ». δοδίαλὶ σππέ. -. -΄ 

᾿ ὙΠΟΣΤΥΊΑΣΙΣ, εἰδοεαγέα, εὠδεϊςἐδπέέα, ζωπααμεσηέισε, 
Ζαμογιιπι, 766, ομὲ αἰέα φὲραρεΐαπε ἐμηζείέν, ζωπαάεπι, ορϑε, 
αοιιϊέαξοὺ" ᾿ηφέϊο, οαϑένα δ. φϑμοεϊξμξίο,. Τόλίο, σμοίοπέαεϊο, . 

Δἴ, οοηρυδούμον, ἴτ, ὀαεροοίαϑέο,, ὁρ66. ϑχῖὶ δέβιι. ΗΙΡΏ. ἃ 35:5, 
οοπδέξέωδγε. τ ϑᾶια. ΧΙΠ, 41. τῇ ἀξίγη καὶ τῷ δρεπάνῳ ὑπὸ- 

ὅτασις ἦν ἡ αὐτὴ, βεουτῖδ οἵ ἔΑ]0185 ἀδάδτιω δγαὶ οσοπϑεϊξιξέο, ν οἷ 
γρέΐο. Τῖὰ Βίείδμδα. ΑἸ116 ὑπόστασες τοῦ δρεπάνου 68ὲ ζαϊεῖς γ6- 
δέϊξμέξζο,, δογγδοέξο,, ὀηπιστιαϊαἐϊο , ἀιθπι δὰ νἱιαῖδ ἃ ἔαδεο 
ΦοΥυγ σίιν, δἰποπἀδβιον, οἕ ρῥτίδιϊμπο δἴδειΐ σϑδιϊεαϊϊαε. Ἀδοῖο 
Ἡϊἔτοη. μδημδ αὐ δέξπερίωπε οογγέροπάμπι, ϑολοὶ. σεερεώσαντος 



ὙΠΟ ΣΤΑ͂ΣΙΣ ἢ 

βούκεννρον. - 5χ0 Ηρ. ἃ 3.5, ϑέασεὶο Ῥοφέξα εεξ, ΑἸΐδ5 65ὲ Ὧο- 
πῖθα Ῥτορτίυμι τὸρίπδο. Νδβυα Π, 6. ὑπόστααις ὑπεκαλυφϑη.- 

“Ὑπόστασις Ἐ. 1. θ6ὲ δέαέϊο. πιξέΐδιεπι, οἱ ξοτι8586 Ἰεροταηϊ ΔΝ Ὸ 

“ἐαεϊο᾽, αοὲδο. - ὩΔ, ἀϑνειπι, ἐθπηριδ. Ἐδ, ΧΧΧΎΠΙ, γ. ἡ 

ὑπόστασίς μου ὡσεὶ οὐϑὲν ἐνώπιον σου» διε δοϊϑέεπεία 8. ὅν αΐΐο 

(4υα δεπδα νοχ δαῦτ, Αὐδρίθαβ ἔγοαυδμεββέτηα 651) σιδα; 

᾿άργ. 

ἐθηρ.5) 420 διιδείθέο., Ψέῤαα πιϑαθ ἐθπριι5. ἴθ ΌΔτΩ ὨΪΒΣ] πὶ ἢ 

«εἴ οοτδῖι ἴΘ. ϑοπιέσγμα δὰ ἢ.].: Τὼ “α͵α δῖ τϑοῖε τεὰΐτιπ 

,Ἀαδέεαεο, διῖ αἰϊῖες Ἰδοΐαπι ἔυϊε ἀποίκησις. «4ρεἰδέωδ. ἰπῖθτ- 

ρτοίδτον εωδεία σπέξαπι, ᾳοΐα, αἰ ἰπ φαοτίθυν φυοά ΒΌΡθ. αἴ, 

Ἰὰ ξαεοαϊοπιῖθδ δὲ οἱ οὐδουτῖθθ, ἴἴ ἴῃ νἱΐα ροβίγοιβα ρ818, 

ἰαπᾳύδαι τοϊέὰϑ νἱϊδο ἔδοχ, οὐδβουτῖοι 6βὲ δὲ ἱπρυτίοσ. Υἱὰθ 

εἰ Ῥε. ΟΟΧΧΧΥΊΙΠ, 46. .- ρν, σεδοξσέδης, 4]. Ὠϑυῖ. ΧΙ, 6. 

πᾶσαν αὐτῶν τὴν ὑπύσεασεν, οὐλιεδ ζασιεαίε9 ἰλλοχαπι. -- Π535, 

πιοῖας. ἴοτοπι. Χ, 16. συνήγαγεν ἔξωθεν τὴν ὑποόστασίν σου, 

φοηρτορανῖῖ ὁ ἴοττα δἱΐοπα Ἵοὐδέαπέΐαηι ἴαᾶτι 8. Ορέ8 ἴυ 88. 

Ἡΐο ὑπόστασις ἰάεσπι εδῖ,) 4ποᾶ οὐσέα, ορέδ, "Ζαοιεαέσο,, αὐνὲο 

--ο 

εἴαο, 'ᾳυδπι ποϊλομει αϑσαῦθ Βοῦτ. γοχ ἢ. 1. βαρεῖ, - ΜΕ, ᾿ 

ἑηρτσοεισ, Ἐποομ. ΧΙ, εἰ. διαγράψεις τὸν οἶκον καὶ ταῦ 

ἐξόδους αὐτοῦ, καὶ τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ, ἀοθοτῖθε5 ἀοιβῦτα δὲ 

οχϊῖυδ οἷυδ, δ ἐς τρομερὸ (φυϊάμι δέν θέμεν πὶ 2) εἶυ8., δ ᾿ 

Τὶοάονμο 1ὶ0. ΧΊΠ. ν. 2ο3. ἀ6 τοπιρὶο Ἰονΐθ Αρτιίρομπειμο ἴῃ 

οἱοα: καὶ τοῖς ἐκτὸς οὐκ ἀλόγως ἂν συγκρίνοιτο κατὰ τὸ 

μέγεθος εῆς ὑποστάσεως. Οουὐξ. Ηφϑτ. ΧΙ; κι. δὸ Ζε.. Ν. Τ.' 

6. ἢ. ν. - ἽὈΡΌ. Ῥεαϊα. ΟΧΥ͂ΠῚ, 2. ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυϑοῦ, 

καὶ οὐκ ἔσειν ὑπόστασις, ἱπβχυρ δύ ἱπ Ηἰτοχα Ῥτοίαπάσαι, 

οἵ ποῦ 6εῖ 7ωπάμπι. Ἵπόστασις, υὑἷἵ Ἰαῖ. διωδοέαηδέα, εδῖ Ὦ. }- 

σεεδοὲοίσπέέα, ἰοομβ αα οοποίδέφπάμηι, εἰαίΐο, {μπάμϑγ Ὁ 

νοάθαι βρετα εἰ σομεἰϑίογθ αὶ εἷδ ροϊοδὶ. - ὩΥΌ, δέαέίο, 

αοὲδε,, εαείνα. 1 ϑδα, ΧΠῚ, “5. ἐξῆλθεν ἐξ ὑποστάσεως τῶν 

ἀλλοφύλων, οξτοάϊεραιϊας 6 οαδέγὶδ αἰϊοπὶροπάτυη. Ὑ186 εἴ τ’ 

'ϑδιι. ΧΙΥ͂, 4. “41. χ. 588ι. ΧΙΥ͂, 1. θ. κ13..15. “4: ι ϑαπι 

ΧΙΨ, 1. 860. τρᾶγβ. εοἂ, Χ, Ηοΐπι. Ορά: 56. Βαραὲ ρ]οβέδπς. 

τουτρῖῃ. εἰς θίγλαν. Βίγλα δυΐοπι Νεορτδροίβ. θβῖ 1. 4: δρυά 

ἘἈογρδδοβ νέρῥῥαο νο] ἐκομδέαε. ψιὰσ οἵ νοοσοα ὑπόστημα. “ 

ΠΞΧΌ ν ̓5ἐαίμα, Ἑποοῦ, ΧΧΥΙ, 1... τὴν ὑπόστασιν τῆς ἰσχύος 

σὺν ἐπὶ τὴν γῆν κατάξειν ζμέογιπε τοθοτῖδ τοί ἄμ τοῦσϑαι ἀοὲΐο 

εἷοῖ. - ΝὰΨ Ὁ, οπωσ, Ἐγθαῖ. 1,9. πῶς δυνήσομάν μόνος φἔρειν 

τὸν κόπον ὑμῶν, καὶ τὴν ὑπόστασιν ὑμῶν; υοπιοᾶάο ροῖθτζο, 

8618 ἔθετο πεβοῖῖα σϑρῖσϑ, οἵ οαϑέοπέαίϊοησπι νϑϑῖτϑων ὃ ΟΕ. 

ὑπόστασις Ζωῆς βαρτα. - ὙΠ), ὁδογαέιεπι, Θιΐδτα {μπαπιοπ- 

ἕωπιν ἑαπῖα ἘΔΡΡίποδ, ηυειπαδιοσάσυπι 
εἴ ΤΧΧ ἃ ὸΝ, πάσ- 

γἱξ, νοσδι ἀδείναϑδο νἱδδηεῦγ, Τετο. ΧΧΊΙΠ, 22. εἰ ἔστησαν 

ἐν τῇ ὑποστάσευ μου, ε1. οἴατδηῖ᾽ ἴῃ ωπααπιεπέο πιεθ." Οοηξ. ν᾿ 

ὑπόστημα. - ἘΦὈ» αἀνενκατῖεδ. ἴον. ΧΧΤΙ, 20. εἰ μὴ ἠφανίσϑή 

ἡ ὑπόστασις αὐτῶν, Ὁϊ51 ρετλεγθ!ι αοιϊεᾳίες ἰλοναπι. Τια οὖ 

γῇ οοῦ.  Ἰρεβοταπῖ Θ᾽ δῖ. ΟΣ, οϑιϊεμιΐα “7 ομαοίΒ ἴα 

΄ ν᾿. 
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4οϑ ὝΠΟΣΤΕ' ΔΔΌΜΑΙ 

ϑωρρέαπι. Ρ. 2174. 45} νεῖ 15, ),.. Ἐμπααπ͵ιερέξπε. δίμια. -- ΞΡ 
ῬγΆἈ. αοι Ρίησον. Ῥδ. ΟΧΧΧΥΊΙΙ, κ4. ἢ) ὑποστασίς μου ἐν τοῖρ 

κατωτάτοις τῆς γῆς», ὁμδεέαπέέα ταδδ. ἴτι πι}85 ρᾷτιρα5 ἔδεχδθ. 
Ι,ἐρεταιῖ ὩΣΕΊ ΔῸΣ 52} (Β. 6, δὲ δέ  πιδὰ, ἃ ῬΙῸ Ἃ), ἃ 
3. 4004 αυδπάοηιι ΔὉ 1}}18 τοἀάΐξος ὑφίστημι. Ὑ᾽ὰ6 δηρτᾶ 
Ἐρ». ΓΙαιο]] ρίτοας δυΐοπι ρόσ: ὑπόστασιν Ἀ. }. δγδοέϊο.,» σιεπὶ 
οξιια οδοξοιρϊδ φοηγπιαζ, «ἐπ ἐοπρεεμαἑηοπι αὐξᾳιαπι 4. 
αἰεϊεμμαέποπι ργοαμοΐέμγ. Ναιὰ ομδοέαπέία ἀϊολῖταῦ, πμεαφωϊᾷ 
ἐπιὲπϑέ. - ὈΣΏ., 8ρ64, Ῥε., ΧΧΧΥΠΠ, 11. ἡ ὑπόστασίς μοῦ 
παρὰ σοῦ. ἐστιν, 465 τιρὰ δριᾷ ἔδ 86 ἦπ [6 ροδβιίᾶ δϑῖ. - 
ΠΡΌ, 8ρέ8., ἐπερεοξαέίο. 60}. ΧΊΧ͵ δ. ἀπωλεεο᾽ ἡ ὑπόσεασες 
αὐτοῦ, γετῖϊι δρο56 οἶαθ. Ὑὶἄο οὲ Ἀπ. ἴ, 12. δὲ δσοβῖ. 88}. 
ΧΥΙ, 21. οἵ Ηοδε, 1Π1, τά. οὲ δὰ ἃ. 1. 7 οζἥωπι Ρ. 655. «- 
ὩΏ, τἐαέξοιπι, οοπιπιθαΐμθ, 860. 1108: τπῶγμ8. {π6. χ ὅδῃι. 

, 7. )ο πιαίογία, μα αἰξᾳφμξα οηπδέαέ, Ἰορίτης 84ρ. ΧΥ͂Ι, 
γ. 21. ὈΌ1 πιδῆδα ἀλοίξαν ὑπόστασις θεσῦ, ᾳυρά οζαῖ σμδρέαπείω. 
8. 7ὲ6 δοίἑάα ἃ 1)6ο ἀδῖα. - Ὗ1ἀΔ6 4110] 6. ν. ζωή. 

ὝΠΟΣΤΕ 4ΖΟΖΙ͂“47, διῳδάωοο πιδ, ἀεέγϑοοέο, ἐέπιθο, 
γογονπιίαο, τπιδέμο. “νὰ, πιεέμο. Ἰϑαῖ, 1, 17. οὐ μὴ ὑποστείλῃ 
πρόσωπον ἀνθῥώπου, πο γεξογπαἑάοο ρρτδοπϑιη δἰἐοπλυδβ, “2. 
ον. Χ͵Ι,7, χ6. ὑποσταλήσονται, πισέμαπέ. Υἱάο, οἱ “συ, Ῥδ. 
ΧΧΧΙΙ, 8. “φω. ὅγπιπι. 1 ϑαιω. ΧΥΠΙΠ, 16. Δι. Τάδοα,, Ῥ58. 

, ΟΧΥΙ͂Ι, 39. - ἔθριη ΗἸΡΒ, ἃ Ἵν, οαγμπε 8. ΥΩ μη ζ ἀοίο, 
'ϑγπιπι, Ῥτον. ΧΧΥ͂, 17, Βεὰδ ᾳαοδά ἐομδαήϊ. -- Ἶ32Δη 
ἩΠῺΡ. ἃ 351, ἑμδέαν ἢεγὶϑ πιο λαδεο, οἷαι πιϑ. φφάμορ, 7πὸ. 
ἃ 8ᾶπι. ΧΙΧ, 5. - κὰ3.) οἰαμάο, οολέδδο' πιδ. «Δὲ. Ηδρβ. 1, το. 
") γῆ ὑποστελεῖται ( ἔγαποοί. οα. τοῖα ὑποτελεῖΣα.) δούνω τὰ 
ἐχφόρια, ἴδττα γομηίξέσέ, ν6] ροιΐιβ γσομφαδίέ,. ἀδμσραδὲξέ ἄαετθ 
Ῥιουθηῖιβ, Οἴοε. 2375. ἐπ Ῥγορῆ, ὑποστελεῖταε,, ἐκδωσεν καὶ οὐ 
καρποφορήσει. -- Ε528 μῷ, διεοὶρίο 7,αοέοπι. Ιου, ΧΙ, 8. ἡ 
ὑποστελεῖσθε 80. πρόσωπον 9 τη) ρμογδοηπᾶπι τε[ογπρέααξίε3 
Οομέ. δὲρ. ΥἹ, 8. 2.25. Οὐ ἰὲ Ἀ48, Βρεπι. ὑποστέλλετα,, ὑπο- 

’απτήσσεν, ὑποσιωπῷ. ἴα Μέοέέμδ. Ἐναυϊ ἄδην [ΟΡ 1]. 6, ὑπφστελεῖν 
σθε νοτῖθτο τα] θαι: «ὐδάμοοίξἑα “ο08,.80, 12:0. 80. ΜΌ2) Ἀσοορα" 
σαηῖ ἴῃ ποιΐομο ἐοῤῥοπἶδ, ἀμ ονοηαϊί. Τοϊίογσ, αὐξϑετ δ 608. ἦε. 
ἐγαΐογθ α 86 ἐποίοπι Ζ)εὶ ποῖαι Ἰαήεγε ϑωπι,, 1.66. φ᾿δάωοογθ 
Ἴεο, ϑδγπιπιαρῆμα ῬΦιθ: ἄρα. ϑύνασϑε κρύψαι αὐτόν. ᾿- Μδὴ 
ψὐθ, γοπιέέέο ργααναγίοαέξαπσ. Ἑποὰ, ΧΧΙΠ, 2... οὐ. γαρ 
μὴ ὑποστεέληταί σε. πουϊέᾳυδπι δηΐπι 86 σωδαϊμοδε ἃ ἴθ, δοῳ, αἴ 
Ἐγηποδεξ ἴὰ ποῖ. δα Οἴο6. ϑαογ, Τδογολέξ. Ρ. ἅγ4.. γφεῖρτα. ταλ- 
Ἰυαῖι: ποπ σμέεπι ἐξ οἰγοιπερεγιδέ," ποη ζαὐοέ. 1,66 1886 νἑ ἀδπ- 
ἔμτ [95.25 μὶν» ὖ, γἱάθ δὰ Ἀ, }.- δολατζεπδεγρέωπι. ἴῃ Οοδϑ. 
ὅη: Οοέαέ, περιστέλλομαν Θαροιΐιας ὑπογωρῶ, «δοσο, ηὐυοᾶ 
ξδιαθὴ ποῦ περιστέλλομαν, δεἃ ὑποστέλλομαι εἰβαϊῆςαι. Ἐπ 
ἔγαβῖτα περεστέλλομαι δ 5ἰρᾳλποαλείοιο ἀρμὰ 1ΧΧ αὐδογίτυσ. 
- θυ ῬΥΒ. αὔέγο πιαβ. δῦ. 11, 4, ἐὰν ὑποστείληταε, εἰ «μᾶ- 
ὐμκοῦἑέ 86. Αταῦ. λῆς ρεορεὶθ ποῖδὲ απέπιμηε ὦ τε σμὲ ρογ- 



ι 
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- ὙΠΟΣΤΕΜΑ -- -ὙΠΟΣΥΤΡΑΤΗΓΤΌΣ ἀο9 
“οπὰ ἀν αμα αὐογίαγα., αμὲ ϑωδαίοον 46,͵, σοοωΐέαγα, ἀξ ἀνυϊιῖα 
ἀοουΐϊξ Ρραγδοπὲμα ἔτι Ῥγαοῇ. ΤΡαγαεημεέ, Εἰεοεγοΐῖ, ὑποστειλάμε».. 
νος, ὑποχρυψάμενος. φοβηϑείς. Ἰάθιιν: ὑποστείλασθϑαε, αἀναδύ» 
ἔσϑαυν, δολιεύεσθαι. ὑποκρένεσϑοαι. ΟὐομΕ, ϑιξάαπι ἔπ ν. ὑπο. 
σετέλλεταο, Οἰοδε. γαεο. «Αἰδενἐξ εἀϊῖαμα Ρ. 1.77. οζ διριορνὺ 
Τμο5, Τ. Τ|, ν. 1598. δ εν ὦ τὴ 

ὙΠΟ ΣΤΕΜΜΑ, Νίιὰο 8. ν. ὑπόστημα. ο΄ 
ὝΠΟ ΣΤΗΖΑ͂, ζιίονιιπι, δοαϊπεδηέωπι, δέαξίο πεξέξεπε, 

φαδέγα, ἴξ. σοηϑόδδώδ, ΔΌ ὑφίσταμαι, δΏΡΡοπο. ὩΜῸ, ςξαΐξέου 
ἃ ὅϑδηι. ΧΧΤΙΙ͂Ι, 14, τὸ ὑπόστημα τῶν ἀλλοφύλων, οαϑέγα' αἸϊΘὨϊω. 
ξεπάγαμ, ἴῃ Οοά, 7αέ. οἱ ἀρμά ἤπο. Ἰοριταν Ἀ. 1. ὑπόσεεμα, ἃ 
Ρῖο ἡ οχ ἀϊδἸϑοῖσ «“σργρέζα, υἱ ἀνάστεμα, σύστεμα, εἰ αἰΐδι 
γιάο ϑεωγείμπι ἂς αἀἱὰὶ. μοθσα, ἐὲ “4Ἶ6κ5. Ὁ. 119. - Ἀπὸ, ργαϑο: 

᾿ς 4646. 1 Ῥαγ. ΧΙ, 16. υνὰ «“4ἰοκ. οἰ Οαπέ. ὑπόστεμα ὨαΡεαῖ, “ἴψῳ. 
1 ὅ8πι. ΧΙΠ, ὅ. ΑἸϊ88. ὑπόστασις δΘοάθηι δθηδὺ οσουστῖ!, γιά 
δυρτὰ ἴπ Βι. γ᾿. - Ὁ, ὁσογοέμπ, ἴοτθιν, ΧΧΙΙΠΙ, κχὃ, εἰς ἔστη. 

" ἐν ὑποστήματε κυρίου; 4υἱ8 δἴειϊς ἢ “ωωπμβαπιοπέο Ἰ)οσαϊλαὶ ὃ, 
Οομξ, .ποϊδῖα ἐπ ν. ὑπόστασις ὁκ Ιοτε. ΧΧΙΠΪ, 25. Τὰ 2 ὲ6- 
ἐΐμιδ. ΚΓ'ϑέον ἴῃ Οαέεπα μαδοῖ ἐν τῇ ὑποστάσει, ρχο 4υὸ δγπιπξα- 

, ἄμε ἔν. τῇ ὁμιλίᾳ εἀϊάϊι, Ἑᾳυτᾶθιι νοσΐοτδ τρ8]]6 πὶ: φαΐδ 
εἰοεϊέ »οἱ ξμδέ ἵπ οοπεόδϑις 7)εὲ 2 Ὦ. 6. αὐπιέαδεοδ 6θὲ αὐ ἀτραπά 
2 εὲ οοπδὲἐα 2 ον τὸ ἌΝ -- κ προς Ὃς Ὁ 
ον ὝΠΟΣΤΗ  Ρ)͵ΓΗ͂Δ... - 9εϑέφρυξασωζωιὰ,) οῦπερρέωπε: 
᾿Μιιάαπισηέμπν. Ὧλμε ν6] Ἴλ, πεέΐδδ ἰοτέααίμδ. ἴπο. (Τλδοάοέν 
δῦ, Ουά. 37)7. Ἡδ6.5.} ἘἜΞΘΟΒ. ΧΧΧΥΠΙ Β 6. ὩΌΣ ὑποστήρεγμα 

ποῖδε ἐμγγθαδ ἰοοξξοδίπραθ, ημαδ' γοΐμγ οὐπϑέξἐιοιηξ: φφογοίέωδ, 
οἰἐϑέοαϊίαπι γέρίαπι. - ἸΦΌῸ, μέογωπι, τ ἌΘρ. Χ, 2. - ΠΡΌ, 
γοῦν, δι, ΧΊ, 7. .- ιθὴ) ΡΙΏ εν, ρέμπασ, ἔοτοια. Κ᾽; 10. ἴτὰ 
ιρίξμςε Ἴγογμπιζώηι, δροϑῖυϑ., ὨΩῺ3 ϑυῃϊ μγοραρέηπέδ. Β ποτα. 
ἴφηιρῃ, Ἰμτοσριϑῖθ.. φοὶ νοσθῖὰ ΒόΡΣ, 46 γωῤμέβ δὺϊ πιοεγεέδιρα 
ΘΑΡΙ]Δοβγομάς Ολαίζα, ἀα οᾳείοἰἐἐδ οορὶϊαντῖ, - ΠΣ Β Ρ]ασ, οοζο-ν 
ςγπεβέαορ, Ὦς 1. σιρϑὲ ποίαν ρωρινδέέαγιπ, κα Άορ. ἿΠ,, αλά. : 
ως ΠΟΣΤΑΗΡΙ,' ΖΘ. εἰ ωοίο, 5 ϑέσπέο, . “ἨΘΌ.γ, Ἰάρμι,. Ῥδὼ 
ΧΧΧΥΙ,χ8.. ὑποστηρίζει. δὲ. τοὺς δικαίους. ὁ κύριος. οιργιοέοξα 
δυΐεπι ᾿πδῖοβ Π)οπιίπυδ, να 6 εἰ Ρ5. ΟΧΙῚΙ͂Ν, τδι - ΩΡ, ζαπια 
»εοέδνε ἔοφμον. Αφι. 168. ἴ,, 4. ὑποσρηᾳίσοιε, ζμέοῖγσ, τλαξαριιος, 
Σὶοθ: υγαΐζογιδ διεφέεγιέα 6 ᾳ- δαἰαέϊο Φγὲ εἴδι ]Ρ. διμδέσῃξαχο. ᾿ 

«- ἘΥΤΠΟ ΣΤΙΜΙΜΑ͂. οκ Βαδο ἃ βύοίλο, ρτοῖβϑαβ ποριθοῖδ; 
εἴ α 77͵οπεζαμοοηέο ροτ ᾿γροβέέπιπια τοἀάϊῖα, ἀὰ Ορά, Παρ. 
ἃ ϑδπι. ΧΥΠΙΙ, 48. δϑγπιπιαοῖλα τὐϊθυλίωτ, πὲ νοοῖ Ὠήϑῃ, 
ἀσγρῆος, τεϑροπᾶορῖ: δεὰ 1η (ρα. Ορ δὲν ἃ. ὑποστρώμακα Ἰορὶς 
1πτ, 4086 ]Ἰδοϊῖο͵ δίποδος νλδεῖον Μρρπέανοομο, ἀο αὐδὶ. 
ηποηῦδ, τοᾶο τοὶ δῇ ὨΞΌ τρέρσϑίῃς, δο δὰ Ῥχοχίπιέ διῖθ- 
οεάεοῃ8 Ξ3Όυ Ὁ. Ὦ «ἃ ἧς τὰ, ἐπῶν - " ει κὶ Ὁ ἀλ. τ 

“ ὩΠΟΣΤΡΆΤΗΓΟΣ,,. βδοναϊπαΐως͵ ἀμδι φασγοδέμα,, ἐπὶ 
͵ 

Ῥεγαΐον δεοιμιάαγωνι ρανέξωπι δὲ ἑεραίπρ. κα Μδρο. ΧΥ͂, 58... 
., 

ὰ Ὁ ἢ ῥ ἃ ἵ ιν» “5 .-- . πὶ ἃ κι ο ᾿ 
͵ . - » - ᾿ 



»- 

ν' ᾿ ; ͵ ' 
Ἃ ΄ 

άτὸ ὝΠΟΣΤΡΕ ΦΩ͂ -- -ὙΠΟΤΑ ΣΣΩ͂ 

ὙΠΟΣΤΡΕ ΦΞΌ, γονεγέογ. γώ, ἰάδια, ὅθ, ΤΠ, γ. 
ΧΙΡ, 17. ὅγπιπι. ἴον. ΧΧΧΤΙΧ, 4, 

«ὙΠΟΣΤΡΩΜΑ͂,., φμδείναέμπι. ΨνΧῸγ δἰγαέμπι, ὙΠεοά, 

166. ΧΧΥΉΙ, χὐ. -- ὈΙΒῸ ρ]ασ. ἔοοα;, δογρλὲ, ρείνεα. δγπειπι. 
ἃ ὅ8πι, ΧΥΙΙ, “8. ὑποσερώματα, Ῥτὴ 4ὸὺ δείαπι νἱτ1066 ὑπὸ» 
στίμματα Ἰορίταν,, ᾳυοᾶ νἱάδ βῃρτα. ὅοκχ μεδέ. ΄ἀυοαπὸ βῖρεΐ» 

δοαι ὀξπιέρα, δῖ ἐοοα απίᾳ ἑαπιαηι ἰαΐξθ ραέοηπέξα. 

᾿ὙΠΟΣΤΡΩ ΝΝΎΜΙΙ,, δεδϑέσνηο.,  δμδίϊοίο. »νεκὴ ἩΙΡΉ, 

« Ὁ". 168. ΕΥ͂ΠΙ, 56. σάκκον καὶ σποδὸν ὑποστρώσης, ϑδοουτα 
οἱ εἰπότοια δδέεγηαϑθ. “[γοέαδιδ Ὁ. ὃ, 39. ὑπὸ τῆσι πλευρῇσι 

- μὴν ὑπέσερωται. δίτ. Ι΄ ὅ0. μὴ ὑποσερωώσης σεαυτὸν ἀνθρώπῳ 
μωρῷ ν πὸ διεδέξοξας ἰϑυλοῖ Ἰρϑαπι ΒομηΩ1 ἔδίιο, - 

ὝὙΠΟΣΧΑ' ΖΏ, εβμρρίαπέο, δωδιονίο. ϑῖτ. ΧΙ, “7. ὡς 

βοηθῶν ὑποσχάσει πτέρναν σου, ἴδπηυθπι δυχί ίυπι ᾿Ἰδίυγυς 
“ερρίαπέαδὲξ οδ᾽ολίδεπι ἴαθμι, ᾿γποσχάξειν νυρο νόττυπὶ 

σιεδδεσαγόο: σχάζω δαῖαι ἰάδαι εδῖ., ηποα δοαγύδοο γ6} σόγιαπε͵ 

ἑποίάο. ΑἸλὶ ῬδῚ ϑέδέογα, ὑπλέδογθ: ᾿οαίφοπι ἐμπν ἐπλεδοό ἑέ. 

Θοὰ γετὰ Ἰθοῖῖο ἰδὲ εεῦ ὑποσχάψει, 4ποἀ νἱάδ δυρτα. ομδὲ» 
ξαπεΐμε οουλιοῖξ ὑποσκελίσει. “. 

. ΑἜΟΣΧΕΣΙΣ, ροϊδῥοξέαέέο, ῥγονηδδβέο, Ἐ2575,) σμδοϊφέέτιδ. 
Ὅροι, ΧΙ, 6. υδϑί τἀπγεα 8). ῥτο ὑπόσχεσιν τϑοιῖλβ ὑπόστασιν 
Ἠδδθεηῖ, 880. ΧΙΤ, 21. συνθήκας ἔδωκας ἀγαθῶν ὑποσγέσεωνι 
ξοοάοτα ΄ἀοάϊδιὶ Βοπδγιπι ρῥγοηεΐδδέοππι, 4 Νῖίδου, ΧΥ͂, 4. 
Ἡδογοῖ,. ὑποσχέσεις γ ἐπαγγελία. Ὁ. 

ως ὙΠΟΣΧΙ  ΖΩ, οἰῆπαό. ποθ ῬΙΒ. ἀρενγέο, ϑγπιπί. 168. 
ΧΧΎ,ΠΙ, 24. ὑποσχίσει , δὶ π᾿ Πεταρέξδ δήοπε. πάπο Ἰορῖτας 
ὑποσχέσε. . ἘΝ ᾿- 

,. ὝὝΠΠΟΤΑ'ΣΣΩ, Α΄ΤΤΩ, ϑοωδογαϊΐπο, ειιδέϊοίο, οἵ ὑπο» 
«ἀσσόμαι, δι πιξξξο᾽ 16, δέῤδηέίο δερδηιέσδέοπεπι ἀδοίαγο, πῶ» 
γμ9 αἷο, σερο, μανδο. ὈΞῪ ΟΣ, “ἐγὸ ἐαρίογαΐογθδ. ἃ Ἀ6ρ. Χ, 
χὅ. χωρὶς τῶν φόρων τῶν ὑποτεταγμένων, Ῥταοῖοτ τεϊθτιδ ϑμδ- 
ἑδοίογιση. Ε, Ἰοοο ρᾶτα}}6]0 2 Ῥαὺ. ΓΧ, τά. ἀρραίϑς, ἰοοο τῶν 

'φόρων τοροποπιπι 6886 τῶν ἀνδρῶν. Οδοῖεταπι εχ ϑεο, ὅπ 

τπίτοαυθ ἰοοο ΕΟΙΧΧ πιὰ οοπίεοΐυτα ἀποίοβ ἐΐα ἐγ βϑιο 580. 
« π"ον1, γοσρα]6, δἰϊεπέ, Ῥα6. Ὁ ΧΤ, τ.’ οὐχὲ τῷ ϑεῷ ὑποταγήσεταε 
ε΄ ψυχή μου; ποῦδο Ὧδο ϑθωδιεέῥέδέ. 568 δῖα τπεϑ ἢ Οοηξο 

᾿ αὶ Νῖδοο, ἸΧ, 12. οἱ νἱἀα 8. Ὁ. - 991. 5ἐδο. Ῥ6. ΧΧΧΥΊΙ, γι 
ὑποτάγηθι τῷ κυρίῳ, δαδπιέἑέα ἐδ Ἴ)εο; 6]: δἰδοπείο διε πιὲδ- 
σἱοηόπι ἐϊραπε Ἔγρ δ᾽ Ὠοταϊητν ἐσοίαγα. διὲῥέγθ 8. φιωΐοσσογε 1268 

οοὶ : 66 διιδητνέξέονε' Ρ᾽ονἑαεηιεέαε αἐνίπιαε, αἤφοηθς αδεέέπενε ας 
8, ὧο ραέΐδηξοῦ 'οχδρεοΐαγο 177)6ὲ αἰεχέδέεπι, Ψιᾶάδ «ἰ Ῥ8. 

ΧΙ, 5. οἵ οοπέ, ι Οοε. ΧΙΨΥ͂, 54, δο Ζεν. Ν. Τι 8. ν. “᾿ 
1 ΗΙΡΒ. αὐάπδοο,. εὠδὲξσίο, Ἐδ, ΧΥΤΙ, δι. ὑποτάξας λασὺρ 
ὑπ᾿ ἐμέ. Τὰ φαοφυς δγπιπιασῆμδ. Ῥ5, ΧΙ, 8, ὑπέταξε λαοὺς 
ἡμῖν. - Ὀνῶση ΒΡ. ἀοπιίπαγὶ ξασέο, Ὅλη. ΧΙ, ὅ9. - »ΡῸΣΣ 
Ηρ. δ΄ »0Ὰ. φίαπρὸ, 58. ΟἿΣ, ϑρ ες ΟΥ̓ΈΤ, το. ἐμοὶ ἀλλόφυς- 

λου ὑπετάγησαν, ταϊδὲ αἰϊομίβοηαθ σὠδέφοεἑ δωπέ, ἴῃ γτῖοσξ 



΄ " Π 

ὝΠΟΤΕΛΕ ΟΜΑΙ -- ὝΠΟΤΙ ΘΗ ιν 
ἴοοο νοσίοσιιῃμς φαΐάδηι φαοδᾶ δδπδαπι, 86ὰ 18 ἕαπιϑη, πὲ πον 
Ἰοροτῖμδ ΣυΠ]Ἵ, ἑαδίδα, ὧἂὡξ πο οχῖδς πὶ Οοά, Βοῦτ,, δοὰ, 
το τερετίξυν ἔπ ἴοοο ρδυδ]]οῖο Ῥβ, ΟΥ̓ΤΣ, τὸ. νυ Ἴη. τυ5 ον,ς 
δ ρ6᾽' Ῥλεϊιορέαδφος φαπο σαπέξοιεπι ἐγὶωπιρλαίδι. ἴτὰ ἴδατα 
ὅὄγγδ Ἰπϊουρτοῖδϊοβ δῖ, -- φ|25, φδωδίρο. ἃ Ῥαν, ΧΧΤΙ, χ8. 
ὑπετάγη ἡ γὴ ἐναντίον κυρίου, εὠδίϑοξέ 56 τεττα. οοτᾶτη. Τ)οσοΐηος 
πο. 1ο8. Ὑ1Π, 1. Α4φὠ. ϑγπεπι. ἃ ϑϑῖα.. 111, 1τ.. ὑπέταξεν. « 
ὨΒῺ 5 ἸΏ2γ, 60 πιαπιίέπε διιδ, ἷ. 6. διδέδοϊο κιο, 1 Ῥαν. ΧΧΙ͂Σ, 
44, οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ δυνάσται, καὶ πάντες υἱοὶ Ζ4αβὶδ τοῦ 
βασιλέως ὑπετάγησαν αὐτῷ. Ἠΐϊο Ἰοουδ δοοδῃδοπᾶυδ 68 11}18, ᾿ 

ὡχΣ αυΐριρ 7 ξεηξιδ ἴῃ ῥγοίγορέ. αὐ ρέδέαξεηι ογέξσ, Ῥ. 5. 
8060. οδίδπάϊξε, ὑποτάσσεσθαι τιὸὰ ΒΟΠΙΡΟῚ δεν νέξεην αὐέφιραπι 
διωδἐσοέέοησπι ἱπέδτγο, Οοπε, φασαπὸ Ζον. Ν. Τ' 8. ἢ. ν᾿ - 2}, 
λωνιζξξον. ϑγπινι. Τἠδοα, 1.6. ΧΧΧΙ, 4, ὑποταγήσεταο, ἐῤπιϊαϊμεϑ 
γοααοέι, Ἐπ ἄθυι δἱροϊβοαϊίοηθηι μαροὲ μορτ. Π295», υἕ 518 
ἐἐπιξάμα τοσαδέμεν, ἴα τὸ ἃ Ρτδεάδ δὰ ἀϊβοθᾶδι, -- ὙΠ. διεδ» 

. δέαγπο. Ῥ6. ΟΧῚ Τ1, 5. - "Π1) ἀοπιΐπον. ὅγπινε. Ῥ,. ΧΙΡΗ͂Ι, 

1δ. - Ἐπ, ροπο. Ἰ)άῃ. ΥΙ, 15. οὐχ ὑπεταγη τῷ δόγματί σου, 
οι Ραγμὲέ ταδυᾶαῖο ἴυο. δ8ϊο ραδεῖμπι ἢ Ν. Τὶ 146 2.65. Ν. Τ. 
8. ἢ. ν΄ -- ᾿γυ, ἰἄοπι. Ῥ6, ὙΙΠ, 7. πάντα ὑπέταξας ὑποκάταν. 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ, οὐιπΐα δωδὲσοθεξ ροάλθοδ οἷα, Εδι;, 1Π|,γ. 
800. Κ΄. Α΄. τὴν ὑποτεταγμένην ἐπιστολὴν, ᾿ϊτογαβ δἷιβ σ α6 
επιαπαάπέας, 4 Νίδοο. ΤΥ͂, 12. ὑποτάσσων ὑπὸ πέτασον ἥγεν: 
᾿Αἴῖτοῦ ποιιΐποαι νἱ ἀ1856, ψόσρυπι ὑποτάσσων δῖ. ὀχρυπροηάυπι 
6486, Ἰδηαύδη νατγἰδηΐεδαι Ἰοοϊΐοπαπι νοσυῃ ὑπὸ πέτασον. 14 σ᾽ 
ΒΊΊΡΙΔ 8. Ψ. πέξασος. 2 Νίαςοο. ]Π], 32. ὑποτάξας ἑκάστῳ χιλίους, 
δμωδογ αΐπαηδ ππϊοοϊαῦο τα ἱ16. 4 Νίδοο. ΧΙΠ, ,5. ὑπετάγη, 
φοδηπιἑἐέεδαὲ 86, νοὶ πιαπτ8 ἀαδαέ, οϑαδδαΐ. ἜΝ. 

ὝὙΠΟΤΕΜΕ ΟΜΑΛ ὶάο ἴῃ ν. ὑποστέλλομαι. ' : 
“ΠΟΤῚ ΘΕΙ͂41], 56. βουλὴν, δμρθόγο οοπϑέδέιεπε,, 607» 

᾿ φμῖο, διιαδδο. Ὑγηλετι ΗΙΡΒ. ἑπέσγοοάο. Ἰοτθια. ΧΧΧΥῚ, 45. 
ὑπέϑεντο τῷ βασιλὲϊ πρὸς τὸ κατακαῦσαι τὸ χαρτίον, διμαιίο-" 
δαπὲ, οορϑέδειπι ἀαδαπέ τορὶ, τὧξ οοτιδοτογοῖ Ἰίῦτυαι. Αἀάδ 
Ἤοπισν. 11], 8', 56. 467. εἰ φ᾽, 2095. Ηεεγοῖ. ὑπέϑεντο, συνεβου- 
λεύοντο. ἴᾶᾷεπι: ὑποτίϑεται, συμβουλεύει. 1:65. Ογνεὲ 248. 
γεπι. ὑπέϑεντο, συνεβούλευσαν, ὑπέβαλλον. 810 6ὲ ἃ ΝΔσδ. 
ΥἹ, ὃ, ΤΠΙολεμαίου ὑποτιϑεμένου, τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν κατὰ τῶν 
7ουδαίων ἄγειν, Ῥιοϊθπιαθο δωρρογθηῖθ, αἴ ρᾶτὶ πηοάο δἄψοσο 
88 Ἰιιᾶαδοα ἀρογϑῶϊ. Ζογοάοξ. 110. 1. ο. 90. ταῦτα ἀκούων ὃ 
Κῦρος ὑπερήδετο; ὧς οἱ ἐδόκεε εὖ ὑποϑέσϑαι. Μιὰθ εἴ 110. 1. 

"δ. 186. δὲ οπιον. Οὐ. α', 281. οἵ αἸα Ἡενοάοεὶ Ἰοοα οὔδβοτ- 
γαῖα Παρλοὶέο απποέαξ. 65 εοὐ, δὰ κι Τί. ΕΥ͂, 6. Ρ. 5γ8.᾽ Οαοὰᾶ 
Δαῖθηι ἴπ ΨΈΙΡΟ 1110, δἷ δὰ ποῖζοῃϑ ὕθηΐδὲ, νοσδηὶ βουλὴν ᾿ 
δι δ πιο] ορθγ ἀορεᾶπιυβ, ραῖοὶ οχ 11|1|ο Ποπιογὲ 1), 8'. ν. 36. 
Βουλὴν δ᾽ ̓ ργείοις ὑποθησόμεϑ᾽, ἥτις ὀνήσει» 

ὝΠΟΤΙ ΘΗΠΪΗΊ, δμρροπο. Ἰπ, φαρὶο. ἃ Ῥατ. ΙΧ, 18. - 

ΠῚ ἩΠΡΒς ἃ ΠΏ), ἐπολίηο. Οϑῃ. ΧΙΥΧ, χδ.. ὑπέθηκε τὸν ὦμον 

ἤ 

ἃ 



--- 

ὦ,  ΦΠΟΤΙ ΤΘΙΔ .«-- “ὙΠΟΦΑΥΣΙΕΣ 

αὐτοῦ εἰς τὸ πονεῖν, δμιρροδιεῖέ ἈπατνδτΌτ διυιαπι δα ἸΔδοταηᾶαμ, 
Θεορρα δοάδπ, Οὐοπέ. δῖ: ΥἹ, 27. - ϑΏ8η ΗΙρΉ, ἑπέογρθάο, 
Ἴοτοα. ΧΧΧΨΥῚΙ, 55. - 153), ἄρ. Ἑποὰᾶ.. ΧΧΥΤΙ , ᾽ν - πον, 
γοάμπάο.. Ἑποὰ, ΧΧΥ͂Τ,.. 4. -- τον: ποίη, ἨΔ] δὲ ΗΊΡΒ. ροῆῦ, 
Θευ. ΧΧΥΙΠ, δ. Ἑχοά, ΧΥΠΙ, χ.. ΧΙ, χ8. ἃ Νίδοο. ΧΙΥ͂, 
άι, ὑπέθηκεν αὐτῷ τὸ ξίφος, δωρροδιρΐξ 5101 ρ]αάίτηι, ὅϑγγω: 
Ῥεγομδδὲέ νοηῦδοηι σέμφ, σέαάϊζο. Π]οδαρἧκι: ὑποδὺς ὑπὸ τὴν 
γασεξρα καὶ πλήξας. Ἣν ᾿ 

- ὙΠΟΤΊΤΓΎΥΤΘΙΑ, 80. βρέφη νεὶ παιδία, Σμ αγμέσβ., αιιὶ α΄. 
ἦμος δῶ πιάαπιπια διϑιέ, ἰασέδηέεθ. Ἐν, ἰάδια, Ἠδ. ΧΙ, ι. 
τὰ ὑποτίεϑια. αὐτῶν ἐδαφισθήσεται, ἐπιζαπίδα δοτύτη ζαρίοηΐοε 
801ο Δ)! Πδηξας. Οο6. ΜΔ78. ἐπ Ῥγορλ. ὑποτέτϑια, παιδία ϑη» 
λαζοντα. δμέάαδ δα ἄδτι ἰπεοχρτοίδιωτ: ὑπομάζια παιϑία. Ἡεεγοῖ, 
ϑηλαζόντα, γαλουχούμενα παιδία, οὲ ες. Ογνεδ Ψ718, Βρέ, 
ϑηλάξζοντα, γαλακεοτροφούμενα. 

ΠΟΤΟΜΕΥΙΣΣ, ὁπ εέγιρτιθηέμηῃ,, 410 φιεοοξαϊέσιμμδ δαὶ 
δέσα,δ, ΔΊΔΌγ, 86. 2 ὅδια. ΧΙ, 51. 860. Ζζαξ. 

ἘΥΠΟΊΡΕ ΧΩ, ομγταηϑ δμδδο,. οὨ 81 σον θἤσμο οὲ 
ἃ «πωρίο. ϑῖταο. ΧΧΧΥῚ, γ. δ6ο. ε. “ώ, ὑποτρέγες, ἘΡὶ νεὶ 

. αἀπερερέχεε νεϊ, ῖ 8111 1δ τὶ Ὠαρθηξ, υὑπερέχῳω Ἰοροπάυμπι ααἶϊ. 
 ἀμοχεπὲ Οἴοδδ. ὑποερέχω, διωδ οι 70. ,.. , Ἴ 

“ὙΠΟΤΎῪ Φδ2, διροοοπαῖο, αοοσπάο. πΌΠ,) σσοὶρίσοέ απ ζνο. 
“4. ἄγπιπι. ΤἈεοαῖί. Ῥτον. ὙἹ, “7, ὑποτύψει. δὶ νϑτὰ δδὶ μδᾶθὺ 
Ἰοοῖϊο, πὸ ἔοτϊαββαε σεροῃθηάασι. ὑποκρύψεε, τεϑρακοζυμὲ 

ι Ἀοιίοηθηι ἀοοοπάοηαξ, ἡπδπὶ νοκ ΔῚΣ ἴη 3. ἀγαΐ,ς οἱ 'σοέλίορ. 
Βάρρε. οπξ. Οπεῤοἰὶ εκ, ἈδρέαφἸοεέογ» ἔο]͵ τά46. 

-- 

. ὙΠΟΥ ΔΩΣ,, ἠαΐξονέεν, διημζαζο, φωδαοίο. Ὁλῶκ, (Ὁ ὉὉ 
ἐγαοίον, Ὦ.1. ἀἀνοιδίδιίεος, γραιαμίραεον,. ἴπο. Τιον, ΧΙΧ, 16, 

, 860. οοάᾷ, Οαξεῖ. δὲ 2, ἐρ8. “Ὁ . 
οἰ ΥΠΟΥΡΓΕ 2, πιέμίϑέρο,, φίϊατη ϑεεδέσο, Ὠγα ῬΊΗ, 7π0, 

Νυ, ΧΥΠΙ, 2. ὑπουρχείτωσαν. -- ἽΔΨ, “142. 4 θαι. ΙΧ, 10. 
᾿αἰπουρχησεις, ὉΒῚ ὑπουργεῖν τὴν χῆν θεὲ σοίδγο ἕογγαπε, 4. ἃ, 

Ἶ φᾶπι δμδέρεγ6, γεωργεῖν, τὲ ϑγπιπιαοΐλμα τοἀᾶϊαϊε, “Ἠδεεγοἶ, 
ὑπουργεῖ, ὑπηρετεῖ. -. ἀπὸ ς ᾿ 

,. ὙΠΟΥΡΓΙΑ͂, πιὲπιδέοσγέιπε, 5“, ὀρογέπιδηξεη. δ πιπι, 
ς΄ Ναμι. ὙΠ], 5. Ψιάεδιυν Ἰορίκβα ΜΩΣ. 

-: ἘὙΠΟΥΡΖΟΣ, αὐέωον, φωΐξ ορόγαγη παναΐξ, πιὲπέρίογ, 
Ὀθρ, 4υοα ἀἰβξοτε 4. Ἰν, φαοά ποιεθμ 68ὲ πραγιοέρξἑ, σαπὶ 
Ὁ δἶγο αὐπιΐπέδέαν ψοϑδὶξ 6886 ἤοιθο Ηδοσ, 108. Ι, 1. 860. 
Και. ᾿Ὑαουργοὺς καὶ συνεργοὺς ἰακῖς Τρίϊοά, 15. ΨΤΙ. Ῥ. 559.. 

ὝΠΟΦΑΙ Νέδ, εμδίμοδο, ἐϊίμοθθοο. 4 Ἰίδοο. Χ, ὅδ ᾿ 
ΧΙΠ, χ7. ὑποφαινονφης τῆς ἡμέρα. τ 

ὙΠΟΙΦΔΑΎΣΙΣ, «μδίμοίαα ως » 4. 4... οωδίμοοπεξα, ἐρθα 
ϑιεδίμοοταῖξ ἀοέξο. Ῥλτδε, ρογίαέγχέμπι. ,ἘδοΒ. ΧΙ, 16. .υδὲ 
ὑπόφαυσες 6886 νἱάετεν ἀἰαέμα, ρδν 4μόπι ἐγαγιϑέξεα ραΐαὲ ἱμοΐς 
Ρενθπει μαο ἔοχίαθθ6 β]οδβα σοσγιρῖα ἩἨδογολὲὲ ; ὑποφαίσεις 
(λάξο ὑποφαύσεις ), εἰς θεωρέας , 80. κατεσκευασμένα. Δρυὰ 

-ο ᾿ “ ῃ 
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Ἡγοοέμπι ἀποαιο ΨΊΙ1, 86. ὑποφαύσεις οσουτγαας Ρτο λέαέω 
δ. ἐγαπϑδεέιϊ Ρῥαΐέοδνο. ὌΠ ἢ 

ῃ 

ὙΠΟΦΕΙ͂ῬΩ, φηΐξξενο, ομδέξηφο, ἐοΐεγο, ρογίο. “Ὁ Ὲ 
ἜΤ». ἃ θη», σαρέο. 1 Ἄσρ. ΥΠ|Ι, 6ά, γν5η, τοῦ μὴ δυνασϑαι 
ὑπενεγκεῖν. ΑἸηοδ. ΥἹΙ, 10. οὐ μὴ δυνηται ἡ γῇ ὑπενεγκεῖν παν- 
ξας τους λόγους, ΒΟ ΡοϊοΣῖϊ ἴθστα Ζούσγαγ 6 ΟἸατ 68 ΒΕττηοτνδ8. 
“γρὴ ΗΙΡΒ, ἃ 5, βαγο. ἴον. ΧΥ͂, 55. ν᾽ δὲ-ποιλία αὐτοῦ 
υὑποέσοι δόλον, τσαῖος δυΐθη δἷπδ ροτίβῦϊε (88ξ ροξΐυδ οὔεγοί, 
Ῥγοξονοί. “ἰγοέαθεο Ὁ. 32, 2. ὑποφέρῃ ἡ γαστὴρ ἢ ἢ κυσεὶς τὸ 
ποτὸν, Ὦ. 6. φιεδέιεια Ἔνοδέξ, δποογτιτέ. ) ἀο] απ, -- Ὁ 25, ᾿“ροδσμηξ, 
φαΐεο. Τοῦ. ἸΤΥ͂, 2. ἰσχὺν δὲ ῥημάτων σου τίς ὑποίσει; νίτα 
δυΐοιι νου οσιπι ποτάμι αι δεεϑέδησδίέ Ἐφογοῖ. ὑποίσει, 
φφέξεε,, βαστάσει. 7;εχ. Ογνέϊὲ 9,8. Βγεπι. ὑποίσει, ὑφέξει, 
ὑπομενεῖ, βαστάσει. - 18. νἱκίοδθ ὑπομείνερ, βασταξϑε. Το». 

[, 95. ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω, 80. τὶ, ἃ Ῥο- 
τοπεία οἱὰβ ποι’ ἐοζεγαδο αἸἰαπ]4, δοεγοῖ. οὐχ ὑποίσω, οὐχ 
σὑπενέγκων οὐ βαστασω. - ΜΧῸ, ἐπροηῖο, 'ϊ᾿ ΟΠ ΒΘΩΟΥ, ῬιοΥ. 
ΨΙ, 58. ὀϑύνας τὲ καὶ ἀειμίας ὑποφέρει, οἴ. ἀο]οτό8 δὲ Ορρτος- 
δτ18 διζετέ. Οομπξ, τ Ῥοῖσ. 11, 9. - ΜῸ3, ζένο. Ῥς ΤΟΥ 12. 
ΤΙΧΥΊΗ, το. ΜΠ ΊοΒ, ΥἹἹ,.9. ὀργὴν κυρίου ὑποίσω, ἴταπι Ὠο-. 
χηϊηΐ δοέξεγαδο. ἰὕπᾶάσ Οο9.. 245. ἐπ Ῥγορῆ. ὑποίσω, ὑπομενῶ. 
,“Ππσοοά. ΘΙ ΤΙΧΧ Ῥεον. ΧΥΙΠ, 14. Τλεοά. 1ον. ΧΧΙ, 5. - 
δ ΙΒ. ασοὲρίο. ἴον. ΤΕ, 10.. Ῥτγαοῖοτδα Ἰορίτως ΤΆτγθω. 11], 
46. αϑὲὶ δκΚηιπεαρἦκδ ὑπηνέγϑημεν ἀθ δὰ0 δἀάαιάϊε, β 

ἘΓΥΠΟΦΕ ΡΩ ΠΟΛΛΑ͂, πιωδέα 8μϑέίπδο, ἐοζόγο. 50: 
ΝΙΡΆ. οαἶο δλαδεον, οὐΐορις δώπ;, Ῥτον. ΧΙ, 1γ. πολλὰ ὑπο- 
φέρει, ταν]ῖα. δαἤεγέ, 80. ΔΌ οἶϊο αἰΐοτιιπι. ϑεηβυχι ἐΐϑατιθ᾽ 
ὀχργοδϑογιιηῖ, δάδοαυθ Ποὴ διαῖ, απυοά ΚΖοροίδμα ἰυαϊοατοῖ, 
605 ᾿ερἶ586 μῦν, ἃ ΝΏ3, ἐοέδγαγε, δαϊ ΠΔ75".. 

“ὝὙΠΟΦΟΡΟΣ, ἐγὲδιιέαγέμδ, ἐνέδιιξο οὐποςκέμδι, νοδξὲρ ας 

δεδδμὶ βουνὶ ἐγίδωξαγίξ, εεγοΐ. ὑπόφορος, ὑπὸ τέλος ὑπεύϑυ- 
ὅος. ϑῖο,οηΐηι Βέσέέιδ Ἰερ οι ἀθπι ροΐδξ βἰηθ ἀϊβεϊποιϊίου δ Ὅσο 
ὑπὸ τέλος « ὑπεύθυνος. ΑἸΪὶ Ἰεροτθ πιδῖαπε ὑποτελής.. 864 ὑπὸ 

τέλος Ῥοϑ᾽ϊιπ 6δὲ ὑτὸ ὁ ὧν ὑπὸ τέλος. 294. Ογνεμὲ 1478, γον. 
ὑπόφοθοςγ ὑπεύϑυνος ὑπὸ κῆνσον, ὑποτελής. πᾶθ δηιεπάδης. 
ἄπ νἱάοευξ ϑωέάαε., δρυὰ ἀπθαὶ νΌ]δῸ Ἰορίεον ὑπύφορος, 
ὑπεύϑυνος, ὑπόκηνσος, ποτέλας. Οουμξ, ΤΡοξέμοοπι Ἰλῦ. Ὑ111. 
ος 1ὅ. δὐραι. κιὖ7... ες 

ἀὲθ. ὈΘΝ, “μωὖ ἐγέδιεέο. 1οα. ΧΥ͂Ι, 10. ἐγένοντο ὑπόφοροι δοῦλοι, 

ἘΓΥΠΟΦΡΙΚΟΣ, δμδδονγσπθ, φμὲ ἤονγονα ἐθηδίμγ. 5. ᾿ 
Νέκοο. ΥἹΙ, 18. ὑπόφρικον καὶ τὸ τοῦ βασιλέως σῶμα ἐγενήθη, 
τεβϑῖᾳ ἐΐπιοῦ σοομρανΐέ, ἤογτόγῷεα πιαργιεδ. 

ΕὙΠΟΦΩΏΝΕ Ώ,, τἰοοίαπιο., ἀρφοίαπιο. Ἐαάπ. ΧΥ͂, τά, 
ὑπεφώνεν πᾶς ὁ λαὸς τὴν αἴνεσιν ταύτην 560. Καί. ἴα Οοά. “ες. 
δὶ Θοπιρὶ. Ἰοεῖτος ὑπερεφωώνει. Ῥίωδαγοῖ. ὧδ ἀΐδον, ἀπε, οὲ αὐὐνοέ, 
ΟδΡ. 11. οἱ 48. δεεγοῖ. ὑποφωνῆσαι, ὑποδεῖξαι. ᾿ | 

ας 
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«ὙΠΟΧΕΙΡΙ͂ΟΣ, φιὲ εμῦ πιαπιε, Ὦ. 6. ἐπ ροξεοέαξε αἷξ6» 
γίωιδ εδὲ, ἱπ ροἐοδέαέοπι γοαοέμδ, σωδοϊϊέμο, διεδίδοέιίσ. “52, 

ἐπ πιαπ. Οδα. ΓΣ, ἃ. δεο. δὰ, «44. Θφα. ΧΙΥ͂, 20. ὃς παρέδωκε 
τοὺς ἐχϑρούς σου ὑποχειρίους σοῤ, απ τταά᾿αΐε ᾿πἰπιΐοοθ ξαοα 
ἐπ ροἐδϑέαέοπι ἐμαπῖ. γιά6 οἵ Νυμπι. ΧΧΙ, ἃ. 1οο. ΥἹ, ὦ, ΙΧ, 
45. ἡμεῖς ὑποχείριον ὑμῶν, τιο8 ἐπ Ροέδϑέαϊφ ἐμεα ϑιιτιιεδ. - ἈΕΥ, 
ἰαδον. ἴε6. ΟΥΥΤΙΠΙ, 5. πάντας τοὺς ὑποχειρέονς ὑμῶν ὑπονύσσετε, 
οἴαπδϑ δμδίοοίσθ νεεῖτοϑ αἰ ρίε86. ᾿ Ὑποχείρεοι βυπεὲ Ἀ, 1]. ἀδδὲ- 
ἔονγδφ. ἌΧῸ ἴῺ 1, δτ8Ρ. εδὲ ἐΐσαγα. Κεῖρ. οπιεα ἀεδέέονγεδ νεδέγοῦ 
γοροεέϊεΐο. ᾿ Νῖα]6 ἰίἰδαιθ Ογοέξμωϑ δα ".. 1. ςοηΐϊοοῖε, ΤΧΧ ΒΕ. ἢ, 
ὑπόχρεως δοτιρείδ86, οἱ ἸερίταΣ πῃ ϑγπωπαολὶ δὸ ΤἸλοοάοέξλοηξε 
το] }18. Οουξ. Οαρρείϊέ Οὐὲξ, ϑαον. Ρ. το20. δὲ ῃοίδ6 δολαγ- 

{επδοεγρὲξ. - ΤᾺ», οὐγνέα. 70. Ῥε. ΧΥ͂ΙΙ, άο. ΑἸἸυαάξζας ἢ. 1. 

οἷ τἰϊαι οεἰθηταϊ παι οοενῖοῖ νἱοΐοττιμι ραᾶθδ ᾿πιροπϑμάξ. - 

ποτ, ἀεεοϊαείο. ἴοταπι. ΧΙ, 1δ. ἔσταϑε εἰς ἄβατον καὶ ὑπο" 
εἰριρν, δτἰεῖδ 'π ἴθυτδη) ἰηνίδηι οἴ δωδέδοέξ, Τΐθαχα νοζίθσειηϊ, 

,ὐβη θαι ς ὑποχειρίους, αἰχμαλωτους. δούλους. ἃ Νίαος. ΧΙΗ͂, 
28. ἔλαβον τὴν πόλεν ὑποχείριον, γϑαερεγιτξ ἐγ δεπι ἐπ, Ῥοξεφέα- 
ἔοι 3144}. τς ᾿ Ε 

ὙΠΟΧΟΝΔΡΙ͂ΟΝ,, ἐοέα ἐδα σογρογῖο, δωπιαπὲ Ῥαγε, 
ἀμαο α πιμογοπαέα οσαγέξἑαρίπθ μέγέπε4μο αὐ ἐδέα εόφμδ ργοέδη- 

ἀέέιν. Ῥλέϊοα. ὑποχόνδρια» μῦν 6: ὨΉΌΣ, ἑαοέοηέσο, 
ἑαποιίαέοτοα. 1 ϑαιι. ΧΧΧΙ͂, ὅ. εἰς τὰ ὑποχόνδρια. Οαὐοπιοᾶο 
Βδϑο διβδουϊρβοσῖπε, οὶ δϑδθάμον, Ε οσβ5686 ἸΘΡΘΤΌΩΣ “3 5103, 

οἴ ἐκ ατὰῦ. ζλίον λγροολκοπάνέωπι, ΣΡ] Ἰσαταπε, εἶνε δεΐδαι 

50, 
Ὁ) 1Ό,, 0011. ταν. ἥκω ἄδην δἰριΐβοδηδ. Οοπξίοοεσο δεῖδαι 

διίφαΐα ροεδβοὲ ὩΠΌΏ, δὺϊ 350, δξ ἔν, δαῖ υξ ὉΜ. 
ἃ 88. ἰν,6. ΧΧ,ά: Ζοπατας Ζος. οοἷ. 1780. ὑποχονδρια, 
τὰ ὑπὸ τὸ λαγόνα. Οοπξοχ ᾳποαθο Φλοέξεπε 8. ᾿. ν. δὸ δέγπεοί, 
Οιάίαηιιπι 658, 586... Ἐπ 

ὙΠΟ ΧΡΕΩΣ εἶνο ὙΠΟ ΧΡΕΟΣ, αἀεδέέον, χωὲ διεδεοέ 
, ἀόγὲ αἰέοπο. τϑῶϑν (ΜΝ ΡΤ ἢ) Ρᾶτξ, ὁχαοίον' εἰεδέξέ, ογφάέξον, 
Ἰεέ, Τι., 1. τένε ὑπόχρεῳ πέπρακα ὑμᾶς; ουἱϊ αοδίέογὲ νοι ἀϊαΐ 
νοδῦ ϑουιθοηάμι 6δὲ ὑποχρέουρ. ἑαπαμαπει ἀδδέξογθε, φιρὲ πο 
“πὸ δονοπάο. Μίάο οἴ ἃ δα. ΧΧΙ͂Ι, 2. υδὲ Βοῦχαϊοδο ἔοε- 
ἴω 11 6. Μ1Ὁ5 [Ὁ ὝΝΙΕ, Φερέ Φ8δὲ δὲ ογθαϊδέον., Ὦ. 6. ἀφδέξογ., τϑϑροι- 
ἄσι. - 2.9.) ἠαδον. δγπιπι. Ἴζοοα,, ἴδ. 1,01Π]|., 5. ὑποχρεῷ. 
ΨΙάΘ᾽ δΌρτδ 8. ν. ὑποχείριος. ΕΣ 

Ἐ ὙΠΟ ΧΥΣΙΣ, φομεῖο, φἴϊατι νἐέξωπε ἐπ οσωἶέδ,, φιοαῖ 
ψοσαπεῖς εἶφα σταμοη ϑέααγ. Ὁ ὈΌΞῚ, αὐδιφο ἐπ οοιδέδ. Αἴφω» 
1ον. ΧΧΙ, 10. Ἐ}1 νά, Ζοπεξαμοοπέμε. : 

“ὙΠΟΧΥΤΉΗΡ, ναφομΐωπι, 4μο οἶδιεπι ἐγοῦπο φμησὲ- 
ἐὼν", 4. ἃ. οι μοογέμπι. “Ὁ, οἶδα. Ἰοτοαι. 1.11, 19. διεέάαα ς 
ὑποχυτῆρες» τρύβλεα, δι ὧν τὸ ἔλαιον εἰς λύχνους ὑποχξουσιν. 

[ 
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ὝΠΟΧΩΡΕ ΏὩ, «ἠδάκοο πιδ, Φϑασρο, ΕΜ, δοπργορο, 

| Ῥε. ΟἿ], 45. ὑποχωρήσυυσι. Βδῃ6 φυοδὰ ξοπειηι. Θ1ζ, 
ΠῚ, τ2. ὑποχωρῶν γίνου, οέαπι ἴ6 ὁμωδαάμοξέο. 

ὝὙΠΟΨΙ 4, ομδρέοϊο, δ ὑπόπτομαι φμδρξοίο, νεὶ φωθρεο 
οἶμην λαδδο. ἃ Νίαοο. ΤΥ, 84. ἐν ὑποψίᾳ, κείμενος ἱπ ἐμερὶοέοπς 

ἐέιεδ., ἷ. 6. ἐιεϑρϑϑειρῇ. 
ὙΠΤΙΜ 242, φιερίπο, γοομρέπο, 1ϊ. φὁηραπαῖο, δἰἴΐατα: 

διερέπιιϑ 84Πι, δμρίΠ0 7. ὩΣ. σχραπάο, Ἰοῦ. ΧΙ, χ8. ὑπεράξες 
δὲ χεῖρας πρὸς αὐτὸν, σαραπαϊε ἀιῖδαι τδπδ δὰ 1}1πὲ. δὶς 
«Αγοέορλαπθε  οοΐδδ. ν. 757. χεῖρ ὑπείαν νοοδῖ πιάπεπι δας. 
Ῥαπδαπι. Ἐπ ϑιμώάίαε ἰὼ νοῦρὶς δογιρίονιβ ἱποϑειῖ, προϑυμέᾳ δὲ 
πάσῃ ἀναπετάσαντες τος πύλας, ἐδέξαντο ὑπείωες χερσὶ τοὺς 
πολεμέους, γοοθαι ὑπείαις ἱπιθερτοίδιις ἡπλωμέναις. ὙΙάο ἰὴ 
νυν. ὕπτιος. ᾿ 

“ὝΠΤΙΟΣ, δωρέπμα, γϑδιρἑ Π:48. 1. αἷμ. Ι ΕΥ͂ ΠῚ ὕδατα 

ὕπτια, ἀφιαφ αἶξαφΦ. ᾿ῬγΟὮ, Ρέαηδέξφδ. ϑγιηπι. 860. ςοἀ, χοϑ, 
Ἡοΐνι. Ὅσαι, 1Π|,0 10. τῆς ὑπτίας. Μιάδ δυρτα 8. ὁμαλός. - 
ὈΌ, σὔωδίοπες ( Οομῖ, “476. ϑολωῤίοημὲξ απὲπι. ἐπ 7οδιεπει 
Ρ. 36.). ἴοΡ. ΧΙΥ͂, 10. κατέκλυσεν ὕϑατα ὕπτια τοῦ χώματος τῆς 
γῆς, Ἰωπιπάδταξ δ4080 αξαθ (αυἱάπὶ οἤμδας 6. ὁπραπαεγέεα 
Φ696 2) ἀρβότθαωι ἴοττδο. δινδάαε: ὕπεια, ὑψηλὰ, ἢ ἠπλωμένας. 

ὙΠΩΜΙΣ. ἴδιαι, οωρογδωπιεγαΐδ. 16ν. 111, 7. 860. 
πρὰτι οοα. ἤορ. ἃ Μοπέϊαιμοοηΐο οοἸϊαϊαπι ὑπωμέδα νἱϊῖοδθ 
Ρτο ἐπωμίϑα. ᾿ , 

ὝΠΩ ΠΙΟΝ, ραν ζαοίοὶ, φιαο οοιμἶὲς δοὲ φεδίφοία,, δι 
φἰδαξῖο δε οὐμέο, ογέα ἐς ἐρέμ 8. ρίαψα, δαηρωεῖπα διὸ οομέξᾳ 
4ἴμδο, ὁκ ὑπὸ εἴ ὧψ, οομέμε. Ἡϊπο: - 

ὝΠΩ ΠΙΑΗΙ, Ξφιρίϊαξίοηδο, ἐμπιοῦθα ἐἐνέαδ, σωὲ σμηΐ 
διεδ οοιέϊδ. Π2Π, νεδϑα, ἔτ πιο 7 ἐξνϑι8. Ργον. ΧΧ, 29. ὑπώπια ᾿ 
ναὶ συντρίμματα συναντᾷ κακοῖς, φιορεϊαέέοπσα δὲ γυ]οοτα οὔ» 
ψοηΐϊπηξ πι]ϊ9, ὥσα. Ογνέ πὲ 15.. Βγοπι. ὑπώπια, τὰ ὑπὸ τοὺς. 
ὀφϑαλμοὺς πελιώματα, ἢ' τὰ ἐπ τῶν ὀφϑαλμὼν ἐξιῶντα ποία 
(ϑοτῖίδε εχ δωίάα δὲ δέγηι. Δ. ἐξιόντα πῦα). εἶπες γὰρ οἱ 

᾿ φᾳϑαλμοί. Ἡδεγοῖ. ὑπώπια, τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφϑαλμοὺς οἰδήματα, 
ἀπὸ μέρους δὲ ὅλην. τὴν ὄψεν δηλοῖ καὶ τὰ πολιώμαξτα. Ροξέμας 
1.15. 11. ο. 4. δορῃ;. 52. ὑπώπια, τὰ ὑπὸ τοὺς ὦπας εὧν πληγῶν 
ἔγνη. Αὰἀ σαι Ἰοσαλ ἤμηβογπιαπημδ ἰῃ ὩΟῖ, οἷτδὲ Δωπηοδέωηε 
ποῖ. δὰ “ενοσίαπὶ ἤγαρπι. ἴῃ “Ὅπας, εἐ Ἡλοαὲρ. 11. Απεῖς 
Ζιεοέξ,. Ρ. 8, Οσπέος αυόᾳυθ ϑιέοαγὴ 7ΤὝεε. Τ. ΤΠ, Ρῥ. χέ01. 
Ῥεε. Εαδνὲ Αροη. ο. τά. 7αο. 1 αὲ φ9ο". 8. ο. τά. 1. Βοε 
Ἐκονοΐξ, ἐπ Ν. Τ'. Ῥ. τάδ. εδαυ. 

ΤΣ, σμϑ, Ρογοωδ. Αγ, ἰάοτο. Τον. ΧΙ͂Ψ, γ. ῬΕ ΧΧΙΧ, 
γ4. (δὲ ἀργπι ποῖδϊς, ;ΐ δώϑ9 ριὰ Ζαέΐποφ, Οομξ. ἤηέί. δὰ 
Οοἰμεπιείίανι ΤΧ. υτδαοῖ 1.) Ῥτον. ΧΙ, 22. Ὑονθὶθ αἱ ὕες 
18 ρ. ΧΧ' 10. Μ᾿ τῇ τοδρομάδϑέ ἰῃ όχι Ὦόθε. 80 σϑοῖο ἀεβηξ 
ἴῃ Οὐπιρέ. Ἐπ, οἱ κύνες οτῖα 6886 νἱἀοπίοσ, ποῖ δμΐπιὶ δι 68 
δ0]θὴξ Ἰΐηροεθ. Οβεοϊθσῃπι νέεὶο δοείρδσιπι ἕδοϊῃτλ εξ, ὡς 

ι 



“΄ 

᾿άι6. ΦΣΣΟΣ “τ "ἘΣΥΕΡΕὮ 

Ῥε. ΧΥΤΙ, τά. ρῖο υἱῶν ἱττοροτοῖ ὑῶν ( ῬΟΥΘΟΥΤΙπΣ εἶνε “ἰ:ρη) 
αὐὖὺὲ ὑείων {φὠξέδαγιεπι Θαν π δ), φαοᾶ εἰ ἔ, ““γαδέοτιπι εἰ. ἴῃ 
Ἰοπιαπώπι Ῥεαϊέονέμην Παχίϊ, Σ᾿ ᾿ ὃν ; 
εὖ ὙΣΣΟΙΣ, ἄγϑδιιδ, ἑασιὲ ρόηιδ. Ψίδο ποῖδβ  ϊοπέξαι» 

᾿ ροπὲξ αα οαβ. 8, ν. 48. ἠοφνεαα ἐπ Ἡεκαρὶ. Οτνίρ. 
ΣΣΏΠΟΣ, ἄγδϑοριιϑ. δ4"4, ἰάστ. Εποά. ΧΤΙ, 42., Ῥε, 

Ι,, 8. Αἀ ἀγυδ8 ]οοᾶ τοδρίοΐϑηβ ϑιξάδδε: “Ὕσσωπος, βοτάνη 
ῥυπτικῆ. Δαβίδ' δαντιεῖς μὲ ὑσσώπῳ, καὶ καϑαριαϑήσομαι 
8.. τ. Δ. Οοπῆ, ἌΤγἼὝσοασογσέιπι δὰ Ῥβ8. 1,. Ῥ. 597. πρᾶος δυέάαπε 

. δὺδ Βῖο πιυϊυδῖιπι 0886 δηηοῖδι ἄγδέσγα. Αρυὰ }Ἰσεγολέμπι 
δὲ ἰπ ζΖ.65. Ογνέ 248. Βγεπι, ὕσσωπος ἐπροτάξων βοτάνη 
σμήχουσα, δἵ ἴῃ Εἰ γηιοῖ. Λ7δ.. βοτάνη καθαρτικὴ ῥύπου, παρο- 
μοία σαμψύχῳ. Ἐκχροηῖτατ δυΐοπι ἄσγόα ρμεῆραπδ νῈ] ριγραπαϊ 
σὲπι λαῦθη8, ποὴὰ αυοά ἴῃ ὨΥ58ΟΡΙΊ πδίατα δ᾽ ᾳυῖ οἷξ σμῆχεν 
κὸν, 86ὰ ᾳυοά ᾿υκίδ΄ Ἰορδη) Μίοδαξΐοδηι δὰ ρυτραιίοπδα οἹΐπι 
ξυοτῖς ΔάΒιρὲῖα. 146 Τον. ΧΙΥ͂, 6. 81. 52. Νυ. ΧΙΧ, 6. κι. 
εἰ οουξ. δοολανγέμπι ἤν, Ῥ, 1. 10. ΤΊ, σ. δο. Ρ. 687. δὸ 0» 
ἤμπι ἃ Ἰοῖ.. ΧΙΧ, 49. . 982. 146 φισᾳυε Ζεκέοσου Ν. Τ. 8. Ἐν. 

ἘΠ ΎΣΤΑΤΟΣ, τοἰεέπιιδ,, ϑργόπιειδ. «ὃ Νῖδοο. Υ', 40. ὑστατὴ 
βίσυ δοπὴ Ὁ] πιὰ ψιῖδθ τηοιηθοΐζομ!), λέϊοχοπὶξ Οἴοδ8. ὕστα- 
τὸς, πονέβϑεχηδβ, βροϑέγοπεμδ, δ ΡΥ ΘΝ) 8,. ἐπιῖ5.9 εὐέέπιμδ. 

ὝΣΤΕΡΕ (22. Ροϑδέογέον δέπε, οποίον, Ργοογαδέΐπο, ἑαγάο, 
οπιξέξο, ἀφἠοίο, αἴδδεεπι, Φασο, ἐπάέροο, ἴϊ. ργὲρο. Ὃπε ἴὰ 
ἩΐΡΒ. 7πο. 2 ϑ88πηι:. ΧΧ,, 15. ὑστέρησε, ῥὑγοογαφεέπανέξ. - ν, 
αϊπιέπιο. Νυτα. ΚΧ, σ. μὴ οὖν ὑστερήσωμεν, ὥστε προσενέγκαι 
τὸ δῶρον: Ὀῦπι 1ρΊΤΩΣ ομεξέέσπιειϑ οἴει ἀοηυπι ἢ - πϑπΣἣῆ 
ἩΐΙΒΡ. ἃ 3. οὠποίον, ΗδΔΡ. 1Π, 5. ἐὰν ὑστερήση, ὑπόμεινον 
αὐτὸν; δῖ ομησέσέι7", Θαϑρθοῖα ἐδϊτπν, Τὰ δὶν, [,Ϊ, 52. Ἰυχίᾶ 
οοἃ. “4165. τέ ὅτε ὑστερεῖτε; αυδτθο ἐαγαάαείε ἘΠ  έοσογιο δῖο. 
}1:0.. ΧΙ. ὑ. 143.: Ῥειδοοορδγιμηῖ ἄποεα ἐχογοίϊπδ πιουϊεϊτυάίηϊ, 
ὅταν σημήνῃ, μηδένα τῶν κατὰ τὸ στρατόπεδον ὑστερεῖν» ὡς 
ἀπολειφθησόμενον τὸν βραδύνοντα. Οοπξ. 26... Ν. Τ. 6. Ἐ. τ. - 
Ἴπ|, αδοέΐπεο. Νὰπ. ΙΧ, 158, ὁστερήση ποιῆσαν τὸ πασχα, 

οπιξεέαὲ ἔδοετα Ῥϑβοβδ. -- ὮΓ, σότρα]6, αεεέτδηδ. Ῥ6. ΧΧΧΥΤΗ͂, 
6. ἵνα γρῶ, τί ὑστερῶ ἐγαδ, τὡἂἰ δοῖδπι, ἀυϊά αἶδοΐέ τοῖμ!. Οοπέ, 
ἹΜαῖΒ. ΧΙΧ, 20. - ὙΌπ οδα]4. ἀρβοίεηδ. Ὅς. Ψ, 20. ἐστάθη 
ἔν ζυγῷ, καὶ εὑρέθη ὑστεροῦσα, ΔΡραετιδιϑ οδἴ ἴῃ βίδίεγα, οἷ 
Σηνεῦϊαδ 6βὲ ἰὰ ῥδρρν - ἤδη, δας, ΧΥ͂,8. καθόσον ὑστερεῖται;, 
παοουπηυο ἐπάξσοαί. ΝεοΒοηι.. ΤΧ, 41. οὐχ ὑστέρησεν αὐτοῖς 
οὐδὲν, 81] Ρ]Δη6 1116 ἀδογαὶ. Ῥ6. ΧΧΊΙ, 1. οὐδὲν μὲ ὑστερή" 
σεε, ΛΒ] ταϊμὶ ἀδετέε. Οδης, ὙΙΙ, 2. κρατὴρ- τορεὑτὸς μὴ 
ὑστερούμενος κρᾶμα, οταῖδς τοτΏ811118, δα ποῖ ἀἶδέϑὲ τϊχεῖο. 
1ε8. 1.1, τά, οὐ μὴ ὑστερήσει ἄρτος αὐτοῦ, ποι ὁ εοὶοέ Ῥϑιὶβ 
οἶυβ. - Ἴθπ, νογδαῖς, ον δοίθηδ. ΟΟ86]. ΝΊ, 2. αὐκ ἔστε ὑσεερών 

, τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀπὸ πάντων, ὧν ἐπεϑυμήσει, ποι ργέναέ δι1"» 
τοδὶ 6108 οὐμαῖδυδ, αυδ6 ἀρδιἀογαθίῖ. ΟΟ86]. Χ, 5. χαρδία 
αὐτοῦ ὑστερήσει, σοξ' οἷυὰδ ἀρίφίεέ. - Ἀκ3}Ὁ, ορῤέδφο. Νακι 
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ὝΣΤΕΙΡΩΜΑ. --- ὝΣΤΕΡΟΝ 4) 

ΧΧΙ͂Ν, υἱ. δεοιὲ νῦν ὑσντέρηκέ σὲ κύριος τῆς δύξης, δὲ πυπα ρχὶ. 
ψανὶῖ [6 Ἰλουιῖπηδ ρ)οχίθ. -- ἸΡΒ, »ἐφέέο. ϑγπιπ, 1 58. ΧΧ,. 
25. ὑστέρησεν, ναοανέξ, οαγοδαὲ «αεηέσ. ϑίο τοοῖθ. 18 δηΐη 
ψοοδια Βοῦσ, ορίϊπι; αοΐνίδ ἐπίεγρτγοιος ἐχρ)ΐσαγυπε, μέσα. 
ἔπ: φαφιεῖιδ ρραγμδξέν. ΡΒ ΝΙρῖ, αἴδεθ86, αὖδ5826, (δεν 
γαγὲ ποῖδῖ, Ῥτδοῖογε ἰθριιυν 85. Ε΄, 30. οὐχ ὑστερήσες ἀπὸ 
πάντων τούτων οὐδὲν 860. Ὁοὰ. Ολέσ.. ὉΒδὶ ὩΣ] ἴπ τόπτα τοβροι- 
ἀει. δὲγ. ΥἹ1, 536. μὴ ὑστέρει ἀπὰ κλαιύντων, τι ἀφεὶς ρΊοτδτνο 
ΕΡα5. δὲγ. ΧΙ, χ2. τόσῳ μᾶλλον ὑσετερεῖταε, ἴδῃϊο 'πιδρὶδ εροξ- 
ϑὲε. ΧΙ, τϑ. ὑστερῶν ἰσχύϊ, ἀφβοίοησ νἱτξαῖα. δ :γ.΄ ΧΤΠ, 6. 
ἐὼν ὑστερήσῃς, κεῖ ἐπαάΐφοπθ δὺὶ πιρίδο δὲ {μσγὲς. δὶς. ΧΧΎΤ, 
,.22. ὑστερῶν δὲ ἔνδειαν, ἀε)αέδηδ ροῖ ἰοορίδπι. ἌΝ 

, ὙΣΤΕΙΡΗΔΙ͂Μ, ἐμαϊρεπεία, οροθέαθ, ῥσημγέα, ἑπορία, 
Ῥγορεῖο δεῖ: οπι δα ἑμδέαπι αἰέοιεξηδ τοὶ πισηδγαπι αἰξχωξα 
ὦροδέ, πο ἑμοία πιθηϑμγα. οἼὍΓι, ἐπαέρεο. Ῥε. ΧΧΧΉΙ, 9. 
οὐκ ἔστεν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν, ἈοῺ 6βὲ ρεπεγία, 
1}}16.) 4πλὶ εἰμοπῦ 1] πὶ. Οοηξ, [υὸ. ΧΧΙ, 4.. - γθη. Οο8ε], 
Ὶ, 16, ὑστέρημα, ἑὰ φμοὰ αἰδοίε, ἢ. 6. ἀδίδοξια ἱπ σίπριζὲδ 

᾿ γεδάδ. Εἴϊθγο". οἐμέξογεεπι ἐηβηξέμδ δϑὲ ππλθρμδ: αὐϑδϑὶ δ5δ6ξ 
- ἤπ τοχῖα ὑστερουμένων, Ὦ. 6. φωὲ πιοπέθ αὐοἠποίωπε δὲ οαρέξ σιεπέ. 

- πῶ σΒα] 4. ορμα δαῦτο. Ἐπάν, ΥἹ, ο..ὃ ἂν ὑστέρημα. 5ἷ φυϊά 
εδίέ. - ΟΠ. 168ἅ. ΧΥΠ͵ΙῚ, 10. τόπος, ὅπου οὐκ ἔστιν ἐκεῖ 
ὑστέρημα παντὸς πράγματος. Ἰσοαδ, 'ἱπ 400 Ὠ]]Ὅἶπ8 τοὶ θδῖ ρά- 
πωγέα. 16 οἱ Τυά. ΧΙΧ, 19. 20. Ῥτον. ΧΧΙ, 5. Ἔν 

ΣΤΕΡΟΔΒΟΥΜ4,,Α, Ῥοδέογέωδ 6. ἑἐαγαζζεθ οοπϑδέΐέμηε, ᾿ ᾿ 

Ῥοσγπίέσμέξαι, πιμέαέξο οοηδιἰϊἑ. ὭΠΙῸ., αἰδδο, ἀφέενρο. Ῥτον- 
ΧΧΧΙ, 5. μὴ δῷς γυναιξὶ σὸν πλοῦτον « εἰς ὑσεεροβουλίαν, τιὸ ἀ65 
δι ]εῖροΦ αἰνὶι185 ἴδε ἐπ ροδηξέοπέέαγα, Ὦ. 6. ομέμδ ζαοέΐ 
8670 ἐ6 ροσηξέογϑε, Τῃ τόχῖυ μεῦτ, Ἰδρίευν 50 ὨΜπῸΣ,, αὐ οδέδηο 
ἄμπι γδρδε. 1, ἐροταῦῖ: 1.2} ὈΠΟΓ9.). Ὁ)3 ποῖδὲ φοποέέέᾳ, 146 
Βωκέονζ. α. χ211. Ζ.οᾳ. Ογνεἐξ 28. Βγοπι. ὑστεροβουλίαν, μὲ 
ταμέλειαν, "μετάνοιαν. δπιλ!τἴος υἱδεεροβουλία͵ ὁχροπίτον δρυὰ ᾿ 
Ἡδεγολέμπι. Ῥαϊταίη όσα, αυὐἱθὰδ νοὸχ δοάϑηιν ϑϑῆβϑυ υϑυγρδ»ο 

. ἴὰσ, νἱάθ ἀρυὰ ϑδωέοσσνιπι 1766. Εσοΐθο. Τ'. 11. Ρ. τάοδ. 
ὝΣΤΕΡΟΣ,, ροεέονέοῦ. Ἰγνπιε, πονέοδέανμα. 1᾿ὃῬατ. ΧΧΙΧ, 

29.- ξόγεῖῃ. 1,,.17. «(φιω, ἴον. ΧΡ ΠῚ,2ο. Ῥοδιεδείογδ ϑηΐμι 1000 
ηιδέμθ τὰ ἔγαρπι. δέ. ἤιε. Ον. Ὁ. ὑοὴ. Ρῖο ὕσεερον Ὀ6η6]Θβ 6 ῃ- 
ἄσπι. ςοϑδοὲ ὕστεροι. Πογοπγπιῖδ ᾿ἰδ᾽ ὨΔΡεῖ πονέφοἐπιδ. 860. 
ΧΙΧ,, τι. ἐφ᾽ ὑστέρῳ, αεἐπαδ, ἀδπίφωο. ἘΡ. Ιοτϑαι. ν. 72. ἐξ 
ὕὑσεέρου, ἑαπάεπι, αἀσηΐᾳεσ. 

ἽΣΤΕΡΟΝ, ροδὲ, ρμοδέσα, ροδένεπιο. ΠΕ 1 Ρ618. ἔαῖ, 
ἘΔ] ἃ ππι, νἑάδο, Ῥτον, ΧΧΙ͂Ψ, 52. 1, οροσαοῦ ΠΝ γ6] "ἽΝ 4. 
- "ἜΝΤΩΝ, πορέδαίπιδ. «Αἴφιρ. 1ον. ΧΥ͂ΤΙΠ, 20. Ια 8. ὕστε- 
ρος. - πε. Ιογαπι. ΧΧΙΧ, 2. ὕστερον ἐξελθόντος, ρμοϑέφιεαπε 
ορτεεδιθ 6886, ἴετθαι. ΧΑΧΙ, 10. ὕστερον αἰχμαλωσίας μου 
τρτόναι Ρόθὲ οἀριϊνὶϊαίοπι ταθδαι τοδὶρυΐ. - Ὠλησρε. Ῥτον.. " 

ν 4. -᾿ἌΡΧ πές. “44.. «Διιῦς..1Ὁ, χ2. ὅ68} ΤΈΡΙΝΣ δὰ 
Κ οἱ, Ψ. 

ἱ 

ὟἮ᾿Ν 

πὸ 



4,8 ὙΦΑΙΝΩ -- ὙΦΙΓΣΤΗ͂Μ ͵ 

μ. 1. ὅγπιν. Ῥτον, ΧΧΙΙ, 4. τύ ἀρραζεξ, ὅσσερον ὩΟΡ δᾶγεν- 
Βα! ἑῖον, δε δἀϊοοῖῖνα ὁυϊθηάθηι 6866, τὸ ὕσεερον, "πὲε, Ἐξ 
ᾳυοᾳιὸ Κεΐρ. τταμεῖυλτ, . ᾿ | 

ὙΦΑΙ ΝΩ, ἔσχο. με. Ἰαᾶ, ΧΥῚ, ιτ5. 1 ϑε. ΧΥ͂ΤΠΙ, “σ᾿ 
4. οἱ ΤΙΧΧ 2ορ. ΧΧΗΙ, 7. εἴ δ}10ὶ, - Δ", ἐεσέμγωῶς Τὰ, 
ΧΥῚ, τά. - ΠΩΣ ἯΙ ΡΒ. ἀδοφηάίονο [αοῖο. ἃ Ῥϑσ. 1], ιὅ. 
ο ᾽ἾἪΚ ΦΥ̓ Ὁ ἼΦΑΣΙΕΝΟΝ, ες ἀμοδιις ἐεπκέμπι. ἘονΑὮ9 
ἄν], ᾿είεγοσφιεα, αἰἱνογδαάα φρδοΐοξ. Τίνι, ΧΙΧ, 10. - γΙάο 
ᾳυοαυδ 1101 πριιολχά. ες οἷ ᾿ 

᾿ς ὙΦΑΡΕ᾽ ὃ οὐ ὙΦΑΙΡΕ᾽ΟΜΑΙ, απἤενο,, οεγτἐρίο, 8ειὖ- 
«μοῦ, ἐοΐῖο, οἶονο, , ορογο. Ἀ5.., 7ωτον, δϑωΐμνον. ἴοῦ. ΧΧΙ, 
«ὃ. ὥσπερ κονιορτὸς. ὧν ὑφείλετο λαίλαψ, ἴδπαάθαπι Ῥαϊν], 
4πθαι ομϑέμἐϊξ τατρο. [0Ὁ. ΧΧΨΙΙ, 20. νυκεὶ δὲ ὑφείλετο αὐτὸν 
γνόφος, ποοῖο δυΐοπμι αδρέωδε 11μπὶ οο]ρὸ. Ζ.65.. Ογν ες Μδ. 
βγεπι, ὑφείλειον ἐπῆρεν» ἐκούφισεν. ἴῖὰ οἰ Πεογολίωδ, πεῖ 
ᾳυοΐ ρτὺ ὑφεέλεκο νἱἴῖο56 δρυὰ 1] τ Ἰοβ δίων ὑφεέλατο. -- δ}. 
ϑμοοίαο., γδέδοο, Αἴ. Ἑχοᾶ, Ὗ, το. ὑφελεῖτε, φωδεν αἰεί. 
ἘΡ. Ιογεωι. ν. ὃ. ὑφαερούμενοε οἱ ἱερεῖς ἀπὸ τῶν θεῶν αὐτῶν 
χρυσίον καὶ ἀργύριον, ϑιωτέρίφηέδο δαοοτἀοῖοε ἃ ἀἰϊ8 818 ἀίτοπι 
εἴ διρΘὨ .η). ' 

ὙΦΑ᾽ ὶ ΝΤΗΣ, ἰοχέον. λ'χιε ρατῖ, ἰάεπι, Εχοά. ΧΧΥΊΙΠ, 
28. - »υὗπ, αγέϊζδα. Ἑχοᾶ, ΧΧΥ͂Ι,,. ΧΧΧΥ͂Ι, 7. 

ὙΦΑΝΤΟΣ, ἐοχέμδ, ἐσπκείηέθ, οογοκέμδ. Δ... Ἐχοά. 
ΧΧΧΙ͂Χ, 41. 26. - ϑωτι, σχοοφέέαπα, αγίέξξος, βρεοϊδῖῖπι μοΐγ» 
πέανὲμδ. ἔχ, ΧΧΥῚ, 8). ΧΧΧΙ͂Χ, 4, οἵ 911}01 βδϑρῖυδ. 

ὙΦΑ ΠΊΩ, φωοοοραίοςΌ 4 Νίαοο. Υ1Π, 55. ΧΗ, 9. 
ΧΙΨΝ, 4), ὕδεν ὁ Ὁ 

ὝΦΑΣΙΙΑ͂, ἐοχέωγα,., ορείϑ α ἐέκέογα οοπζεοξιη, ἐσχέμγα, 
ἐσία. χε, ἐσχκίμγα, Ια. ΧΥΪ. 15. ϑγπιπι. Τοῦ. Ψ11, 6. ταχγύ- 
ξέρα ὑᾳφασματος. Ἠσπο δβοουῖη8 Κτὠραέμδ Βαθοῖ: τσίοοίω 
ἐγαηφίογωπε, ἡμαπε ἃ ἐόχεπέα ἐσέα διεοοξαϊέξμ, -- δῶσι, οἰπρμία. 
Ἐχοά. ΧΧΥΠΙ, 8.8. ΧΧΧΊΧ, 10. γ7͵᾽46 διιρτα 8. ν. ὑφανεύς. 

᾿ς ὈΊΠΌ Ρ]υχ, γσηδα. ἴον. ΧΧΧΥΤΙΙ, 86. ὑφάσματος σοφέαν: τοδὶ 
Ῥτοὸ Ὠήπη05, ἐπ χοηΐδιδ, ΒαΡποστας ἐπ ᾿ἐδχὶδ δ ΐδ, ομἶδ80 ΟΒοΙΒ, 
ὨΠ23, ΡῈ] (81 ταϊϊοπϑε ργδυιηδιῖοδο ἃ ρμοσεϊίογο ν᾽ ἀεδματ) 
Ὁ ΣῸΞ, ἃ ΠῚ, περίξ. Οὐπῇ, Εχοά. ΧΧΧΥ͂, 25. 26. -- πθΌ, 
ἐπερίοεϊο, ἱ, 8. ἐπδίεἶο, Ἑχοᾶ, ΧΧΥΠΙ, κι7.. ὁ. ᾿ 

ὝὙΦΕ,',, Ἰρεὰ νοχ Βεῦτ. Π55)Ὲ, ρα, πεϑηδεῦ αζαδονμπ.. 
Νυρ. Υ, 15. υδὲ δἰϊὲ οὐφὲ Βαθδῃῖ, 

ἘΎΦΗΝ, ἐοκέωγα, ἐοχέμδ, ὟΦΉΟΥ, Ἰγ4, οαρδα. “4. ῖ 
ὅ8πι, ΥἹ, ὃ. δοουπάτια ᾿ῖδτος Ὡοηπῖοθ. γιά6 πέτα 68. ὕφος. 
ϑϑοουπάηχ βέγηοί, 27. »85. 20. ὑφὴ,» ὁ ἰστό. Ὁ 

ἽὝΦΙ), 1. ᾳ. ᾿ΤΩΖΙΝ, φυοά νἱάο διρτα. [μο6ν. ', 11. ΤΙ, 20. 
γιά6 ὅέων2. 6 ἀἑα. αοφα. Ρ. 02. δ64υ. 

ὝὙΦΙ ΣΤΗΣΜ εἰ πιοά. ὑφίσιαμαε, φώρροπο,, εἰδεέέδμο, 
δμδοϊδίο, οέαγρ ζαοΐο, φιιδέξτιδο,, ἐοίδγο. λιπὴ Ηἱρϑ. ἃ 3.5, δον 
ἐσοο, οοῃαέξέμο, ἅφω, ὭὍεαι, ΧΧΥΠΙΙ, 56, ὑφίδεασθαι. “ 



) 

᾿ : ὙΦ, ΣΤΗΜΙ οςς 4! 

ΜΟΥ Ἤ:ρε. ἃ ὖῷὸό, ὥνορέο, ΘΎΕΙ. [68. ΧΧΧΥῚΙ ̓  9. ὑποστήσει 

τὸ πρόσωπον ἄργοντος, διεϑέξγιδδὲέξ ξαοὶ δὴ Ρτίποῖρίβ. ἘΘΥΌ]Ὰ 
, Βορτ. ἀνεγέσγθ ζαοέδηι αἰλοιεέδ ποῖαῖ οϑέδογθ, μὲ αἰῤφιεῖο 96. ἐγὶ 
7πραπε ἄεὲ, γοροδέον6 αἰξοιρέμθ νἐπε δὲ ἐπιρθέιτι. - ΠΣΤΑ, οαείγα 
πεδίου, ΖΑΘ., ΤΧ, 8. ὑπσστήσομαι τῷ οἴκῳ μου ἀνάστημα, ϑέαλδ 
7,οίαπι ἀονοαΐ πιδαδ πιβοἐπιθῆταπι : ταδὶ ποηπ}} 18 1θρῖ586 νὲς 
ἀδηξατν Ὥ 55" ΡΤῸ "525. «- "πη » οοηδαο.“Ἰυαά, ΤΧ, 15. 566. 
Καε.. δὲ 7π6. ὑπόστητε ἐν τῇ σκιᾷ μου. ϑ6τιδὰ δοἄδην, Ναπι πὸ 
οβ:. ἢ. 1. σοη ρον ἐπ ἐμέφέαπν αὐ οἰϊοπέεέαπι, αάξοηιθ ἐμέ τεπε 
ἔφδε. -- Ὁ» ῬΊΉ. οποίον. ΝΟ. Ὗ, γ. μηδὲ ὑποστῇ ἂν υἱοῖς ᾿ἀνο. 
ϑρώπων., Ἰδατ6 διεδεϊδξέαξ ἰηῖον ἢ]105 Βοπιΐϊποι, Ὑἱιάδιατς τὰ» 
πιθη ὑφέδεαμαι- ἢ» }. ποἴξοπθιι ϑρδναπαϊῥ οἵ οπδραοίαπαϊ ᾿ΔΌοτο, 
ὧδ τὰ νίὰθ6 Ζ2ε.. Ν. 7. 8. ν. ὑπόστασις. - ἼὮ, δίο. Νά. 
ΧΧΙΠ, “6. ὑπέστη ἐν τόπῳ στενῷ, 9έαδαέ 1ὰ Ἰοοο ἀηριιβῖο, 08, 
Χ, 8. οὐχ ὑποστήσεται ἐξ αὐτῶν. οὐδεὶς ἐνώπιον ἡμῶν, ποὺ ξμδ., 
δὐδέοέ 8}10Π018 ῸΧ 3}115 αοτάμπι νορὶδ. ΟΟΠΕ δὲ Ῥε. ΧΙ ΓΙ, θ. 
5 δαπι. ΧΧΧ, 10. 00}}. ν. 9. αδέ: ὑφέστασθαι δεῖ ποπ ναΐδνδ 
Ῥεγδοχμὲ μέ σογιέξημανγα ἐξον δάδοᾳυθ διὴδεϊδέογε, ἢ ΟϑΊΤΌτΣ 

πιαγοοΐο ᾿“’ορ ἴδηι. ϑθότλο δαῖμ ἰδὲ ὁ8ὲ 46 μι] ἶρα5, ΡΕ. ΟΧΧΙΧ, 
5. κύριε, τίς ὑποστήσεται. ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσης ; Τ)λοπιΐηο, 
τιῖβ σωφέξηδδίξ, δῖ ἰπϊα]υϊξαῖθ8.- Ορβογναγογίο ὃ ν᾽ άε οἵ Εζθεμ, 

,ΧΧΙ͂, τά. Τδογοῖ. ὑποσετήσεταν, ὑπομονεοῖ. Ῥτὸν. ΧΧΥ͂, 6. ὑδὲ 
Ρτο ὑφίστασο 64. Οοπιρέ, Βαθε, ἐπίσεασο. Ῥτον. ΧΧΥ͂ΠΙ, 4. οὐ- 
δὲν ὑφίστατο ζῆλος. τλὲἐ σιιϑεπθέ τοίμς, ἢ. δ. ξθγνοῦ" 8, ἀδϑέμε 
26 ἰρομηι οοἰέδογε ποφιέξ,, δὸ Ἰενίβδιιια ἀυδ4ὰ6 46 οδαβ8ᾶ. 'πὸ 

᾿ φξέδῖι οβοενοδβοῖς. Οοηίίοϊε τδίθθῃ Ἴασρόγωθ αἃ ἢ, ]., ρὑτὸ 
ὅγλος ἔοτῖα686 βοτί θη ἀτιπι 8686 ζῆλον νοὶ ϑἤλῳ, ἑδέωηπυ ἀεδέϊετ 
γπιθηπῆο ϑιεδέϊ76 76 ροέδδὲ, οἴ οὐδὲν ροϑίϊαπι εἰξ ρτό οὐδείς. ΝΔΕ. 
Ϊ, 6. ἀπὸ προσωπου ὀργῆς αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; οοτδηι ἷτὰ 
οἷτι8 4υ͵ς διδείφέοί ὃ ΝΑ]. {1Π],.2. τές ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτὰ» 
σίᾳ αὐτοῦ; 4υ186 δμὠδείεέθέ ἴτι ἀρρατίτέοης οἰτδὴ“. Ωὴ5., δῦ ρῸ.. 
106. ΥἹΙ, 12. οὐ μὴ δύνωνται οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ὑποστῆναι 'κατῶ. 
πρόσωπον τῶν ἐγϑρῶν. αὐτῶν, ποὰ ροξεταπε ΠΕ] [ΙδγὰῈ] ϑέαγδ 
εογϑαι ἰπΐπΐοἶβ 815, ἢ. 6. Βοβῖδα δι08 “φεδέξησγο. ῬΕ. ΟΧΧΧΙΧ, 
21. ὅὄγπισα, ἴον. ΧΕ, ιν. ΤΆτθα. 1, τά. δὲ Απιοϑ. ΤΠ], .. Οοπξ, 
1 Μδοο. ΠῚ, δ4, Υ͂, 44. -- νυ, αμαϊΐο. Ῥτον. ΧΙΠῚ, δ. ᾿πτω» 
χὸς δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλὴν, ρΡϑαρον δυῖεπι πο ἑοζεγαὲ 8. 
διεδέϊνιδέ ταῖηᾶ6. Οοπῇ, Τάτ, ΥἹ, 3. ΨΙ1, 4, Ἡεεογοΐ, εἰ ες, 
Ογιυι Μ5. Βγεπι. οὐχ ὑφίσταταν, οὐχ ὑπομένει, οὐχ ὑποφἕ» 

"ρεν. - ἤενθδ ἢ ὑποστῆναι, πι86 δρυὰ τοὺς λοιποὺς ι ὅ8πι. ΥἹ, 
40. Ῥοβὲ σεῆναιε ταρεσίπηῖεγ, οἵ συΐϊδυ8ϑ 18} ἢ ἴοχία ἢ Θῦτ. 
χεβροδ σε; ργὸ πιθτοὸ ρ]οβθοηδῖα Βαθδη 48 δυπῖ, Πιἀ11Ὦ, ΥἹ, 5. 
οὐχ ὑποστήσονται τὸ κράτος τῶν ἵππων, δὲ ὑφίσεασϑαι εδὲ 
γόγτθυμὰ ΔΙ Μᾶτα., δὲ ποῖδξ ποῦ οδαΐογθ ᾿οδέϊξδωδ ἐγγμοπέξὀιο, 
4εαἰ ἐόοο ὐονιοέδέεγο, ἐπιρθέζπῃ σχοίρεγὸ οὲ σιεϑέξπονο, σέαέω ρέαπφ 
ἐπιπιοέο. δὲ ἑποοποιδδο. 1 Νῖασο. [Π|, 65. πώς δυνησύμεϑα᾽ ὑπὸ» 
στῆναι πατὰ πρόσωπον αὐτῶν. ἃ ΝΙδοο. Υ͂, τ ἣν ̓δυνησυμιεϑᾷὰ 

ΐ ᾿ ᾿ : 43... 

ἂν» 



ὅδ ὙΦΟΡΑ' ΘΜΑ͂Ι “.--ὝὙΨΗΛΟΣ 

ὑπαστῆναε αὐτόν, 10. ὙΠ, 45. ΣΧ, γὅ.. [ὰ ὕόνγας δεδεζοέφγε, 
λοδίθ5 δμδδέδίεγο δρῃὰ Ζιἑωξμπει δὲ αἰλοβ, Οοῃξ Φναξεμδογοῖ, 
δὰ Ζὶνέωπι Τ. ΤΥ. ρ. 22. - ιἄο αἸΡὺ ἀγαιδως. νὴ νῷ 

οςς ὙΦΟΡΖΟΖΜΟΑΙ, μαι, διραρίοοῦ., αιρόρφοέιμη, δαῦδο, τε-. 
νπιίάο, νένγδοῦ. 2 Νῖδος. ΝἼΠΙ, 54.. τὴν ὀνειδίξουσαν. ὑφορωμε» 
ψος φωνὴν, δμωδρίοφῃν (δε απ ἀπχᾳ ΑἸλ95 ἀδερίοίσπα. Ἐμᾳπλάεπι 
χα 81} εηὶ πιδέχεης 8. Ταῤογπιάαπδ. } νορδια. οομνιοϊα ἰοηπθη- 
ἴεπι. Ζ:ετ. Οὐνιδ 118. βγοπι. ὑφορώμενος, ὑποβλεπόμενος, 
εὐλαβούμενος, ὑπονοῶν, «φρβουμενος. Ἑξράδπι ἔοτο Βαροῖ: 176- 
φγοϊίωδ. Αἀάς ὅ Μαοο. ΠΙ; 45..ὄ ΡῈ. φίλην πεδέωμφπαῖῥ πιοῖῖο 
παρ ἱποοπιπιοᾶᾷ ἀϊοὶ ροϊοδῖ. ἥδ : ΣΑΣ κα 

, ὝΦΟΣ, ἐσκέμγα, ορδδ ἐδιέξέδι ἸΦΥΑ., σαρεα. “4. κι ὅ8. 

ΥἹ, 8. ἐν ὕφει κουρᾶς, ἐπ Ορ6το ἐοφεϊίῥ ζαπαθ 9ὲ φαρίλδογιεπο; δὶ 
᾿ΠὯρῃ (81 1661: ἀὐγάδλαι 15 5 ἍΜ5 (δῶ ΔΝ 6δὲ ὕφεον »" ἔθπογο; εἴ. 

ἨλΘοῖ κρυρεῖν) ἑρπαΐδτε)., δον ρα ραν, οοχιροείίδπι 6586 πδησ 
σόοι ααδάινΠλίατατα ἐς 3)4. ἐσεέζμπι, 6 12, “οηδερα, ἦαπα, 
ηὐυοᾶ ρὲῖ κουρὰν τοδάππε {ΧΧ. Οαῃέ. δὰ ΒΕ. 1. ρῥτεαεῖον ΖΆ6ο- 
ἀονοίμπι Ποπε αμορμέμπι δὸ ϑολαν βοιδογφέωπι δα.. Οαμροιὶὲ 
Οὐε, 8. ῥ. 8:5. Ζ,ε:... Ογκ μέ δ, ἄγφνει ὕφος, κακασκεύασμα. 
᾿ς ΦΜΑΥΧΕΝΕ Ώ,, οογυέοληι δείοίζο,. οανῖοσ σγαοέα ἐποράο, 
τΑΘΊΆΡΒοιΐοο: δμραγϑδο. 2 Νίαοο. Χνη 6. 5 Νίαοο. ΠΙ, 19. 
Ἡδγοῖ. ὑψαυχεῖν. (ἴμερ6 ὑψαυχενεῖν, αἱ ἰάσια Ἀδεκοδέωε 1α 
γοοῦ ὀγκυλλεσϑαι),. μεγαλαυχεῖν... Ἧ 

-- ὙΨΗΜΟΧΆΑΡΑΠΟΣ,, οἰαέμο φοκάδ, διρρεγἶμμ9., αὐτο ρβΏΗ:. 
Δ Π82. Ῥτον, ΧΎΪ, 6. - νὴ π3. 'ὅγεκκυ. Οὐμ6]. Υ11, 9... 
᾿ς ὙΨΗΛΟῚΣ, αἰέφ,, φιδ ένα, εαἰαξμα,. οκοσίϑιόδ ,. τα ξηέ- 

᾿ ἤβἄομδ, Ργοοθγμδ. ὙΗΣ, πιαρηζἤοιϑ. 168. Χ, λά, - ΠΏ: ἐχοοῖ- 
Φιίης, 2 ϑδα, ΧΧΊΤ, δ8ά, ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ,.ο, ὅρη, διρεῖ φαροίεος 
χιοηῃῖθα. 146 εὐ Ῥ6. ΧΥΗ͂, 533. πρὶ τοιηδει ργο ὑψηλὰ τεορμίυς 
Ἰερεῖυν ὕψη εχ Ἐμεοδίξ. Οοπιπιοηέαγόο. αὰ Ὦ,}. Χ ἈδΕ. ΗΙ, 1. 
ἦσαν ϑυμιῶντες ἐπὶ τοῖρ ὑψηλοῖς, δο. ὄρεσε,΄ ϑθοτιβολθαπι ἔπ 
καοητθ5 6Χ 814. Υἱάς ὁ. Ἀδρ. ΧΙ, ὅ1. ΧΙ, 7. ῳχοδόμηδφε 
“Σολομὼν ὑψηλὸν, 80. ϑυσιαστήριον » τῷ Χαμὼς, δεάϊβοαθαι δαϊο- 
1020 αἰέαγε σχοοίνεπι ΟἸδιηοδ. Ὑέᾷο οἱ ἃ Ἀερ. ΧΙΝ, ,5. ΧΥ, τή. 
εἴ οοὨῇ, 2 Ἀερ. ΧΧΗ͂Ι, χ5, δὶ ϑυδιαστήριον αἀάίϊωτ. 4 Ῥατ, 
Ι͵ ὅ. εἰς τὴν ὑψηλὴν (δΘαδαυάίοπ δον σιάσιτον οἰκέαν) τὴν ἐν Γα- 
βαωῶν, δὰ ὁχοδίραι ἀοζιῶμι, 41.826 ογαῖ ἕω Οἴθθοι. - "π23, 
Βαπιαΐ, πουλδη Ῥτορν, “ἴφι. 1 θαι, ΙΧ, 11. - ἬΣΧΩ, πρρηξέμε. 
Νόβοαι. ΓΧ,, 26. κατελάβοσαν πόλεις ὑψηλὰς, οοροταπξ Ὡσροὲ 
γηιρυΐέαδ. Ὑιάα οἵ 1686. ΤΠ, .15...- «2, σέαΐίϊο. 166. (ΧΙ͂Ι, 5. 
ὑψηλὰ ἐποίησε, πιαρπα ξαοῖς. -- 5332: 3λη, Κὶ δὲ ΒΡ. 1ο}- 

ν 7. τὰ ὑψηλὰ πέτονεταε: δὲ ὑψηλὰ Ῥοβίτυτν 6δὲ ῥγα, εἐρ. κὼ 
᾿ ψιψηλὰ, δἀνοιθία τοι. ρτὸ αἰέδ. Τοῦ, ΧΧΧΥ, 5. Ῥ6. ΟΧΗ͂, 5. 

᾿ ὍὯΒ. ἐν ὑψηλοῖς ρΡοδλῖαπι δρῖ ῥτὸ ἐν ὠιρηλοῖς τάπρες ,» ἔπ, ἰοφὲξ.6χ. 
φεἰφίο. Οουξ, ἩρῦΣ. 1, ὅ. - 3, ποιμθῶ. ἃ ϑὅμ. ἢ, 3 μὴ 
λαλεῖτε ὑψηλὰ, τ Ἰοᾳφυΐϊμιξεὶ πιαρηζξοα, πο. πιαηάβρα πο8 
ἰλοῖδῖα, ΟἸδϑοὶδ Δ118π᾿ ὐἱρῃλολογεῖο δαὶ 6εδῖ ππαρη ἶοα ξς͵ ἑαοραγό. 

᾿ 

φῳ 



γι ἌΝ, 
οι τ τε ΨΙΕΛΟἪΣ. ' κι τ 421 

Υ 16 ᾿διυξάάσηι ἴὰ ν᾿ ὑψηλολογούμενοι. Ῥε: ΟΧΧΧΥΤΙ ν,,7. "τὰ 
ἀψφψηλὰ, σμρογδὲα 85. ϑαρογδί. -- Ὡ3..), αἰιξέμαο. Τοῦ. ΧΙ, ὃ. 4 
ἤΛΦΖΆΛ, εοἰδές, ϑγπεσο, χα ὅρχις Χ., «5, τόπος ἀψηλός. «44». Τυᾷ, 
ΨΙΙ, “ἢ, εεο. οοἄ. δαοὶξ. τοῦ ψψηλοῦ, 8εἃ 860. οοἄ, Οὐοἰεῖ, τοὶ 
ξεσειάα βδυπῖ μδδο νευθα δὰ "5, 0011. Ὅεη. ΧΧΙΡ, σ: 

. ὨΒΗΣ, αἰζέμαο. 168. 4,11. - γχ, πιαρπίταο. 168. ΤΧ, ἃ; 
ὑψηλῇ καρδίᾳ, σοτὰθ οἰαέο, δπΐπιο δμρεγδο. Οσαξ, ὅμας. ΧΥ͂Ι: 
γὅ. πὶ ἢΣ, α͵α, τιθίδρΗοτίοα Μαεέξσέμπ, βίη, ἂν δῖ. πεξ: 
ρύγίον. Ῥίον. ἸΥ͂, ὅ.. συγκαλοῦσα μετὰ ὑψηλοῦ κηρύγμᾶτος; 
σοπνοσδμβ αὐδα ρταεάϊσατίσηῃς ς. αἰδά, »δὸδ.. “Ῥοῖοϑὲ ᾳφυοηῦθ 
ὑψηλὸν κήρυγμα ἄϊοϊτατα ϑυτὴϊ ρτὸ οἰάπιογε πὶ ἔδοο αἶο. - ἤὕτην 
ναξέαϊως. ἜΧοα, ΥΤΙ, 1. ἐν "βραχίονε ὑψηλῷ ἐκβαχεῖ αὐτοὺς; 
βγδοβῖο δίαύο, Ὦ, 6. ζοτιϊ, εἴλοῖδε 1108. Ὑ δε, δὲ Εποά. ΧΧΧΤΙΡ, 
10. δῦ' όη ἢ, Αοε, ΚΠ, 1.7. Τθδπ, ΤΧ; 15. 560. σοὰ. Ὄπξ»: ὦ 
55 Π Ρ᾽υτ, δοδάΐαϊες σεαϊμὰθ., ἃ Ῥαν, ΑΧΧΤΥ, 4. κατέσκαψαν 
κατὰ πῤόσωπον αὐτοῦ: τὰ ϑυσιαστήρια τῶν δαχλεῖμ, καὶ τὰ 
ὑψηλὰ (ἔοτῖο ἀγάλματα νοὶ εἴδωλα ἰδ ταἐο δ ἐδαδα μὴ τἰὶ ἐπ᾿ 
ἀυτῶν, αἱττοτιπιῖ᾽ οὐταήι" 110 Δ] ατῖα δα] πὶ, δὲ ϑχοαῖΐβα, 81- 
Ἰ]αῦτά, 4086 δμβον 1, ἩΠοδαοἰὶδ ϑίρρί Ῥ. διδ. μέν τὰ 
ὑψηλὰ ᾿πιο!]ερὶε πιέπογα αἐξαγία᾽ τπαξογδιιϑ᾽ ἐπιροκίία, ΟΟΔΕΪ 
7]οδορἢ. «(0 1: ΧΙ, 5, 4. Οοπξ: 10. ν. γ.. - Ἀϑὴν, ἐαέμσ, Τθ8. 

Ο ΧΙ͂Ρ; 15.. .η545... 2115. ευδεοϊδηεινὶ8. Τυποξάπν, δχέγὀρεάν" δ᾿ 
γοπιοέξδοίκνι τ δτ6 μαγέσπι Ἰοῖδι, -. ΠΡ, ἡθμέωῥα, Το ΧΙ, 
γ4. ὋΣ Σαβαεὶμ ἄνδρες ̓ ὑψὴλοὶ , ϑαθδιαν ὑλεὶ Ῥγοςογὸ; Ἤππρ 
επἷτὰ δ ϑυπι μά Ρρ6ὲ ξοταιαζα ον προίμδ ἴθ Ὗ, ὙΤ΄. ὁ ῥταδ᾽ 
ὀθνϊαι Ὁ ΠΡΟ 5, σοφά οπδό, Ῥτον, ΧΥΤΕΕ; 1ο. Τιερετα μέ 
ξοτῖδϑϑο ὩΣ, -- ἡνηθ᾽ ᾿σολμαδπεις. τειν; ΧΥ͂ΨῚ 19. ΕΝ 
ὑψηλῷ, Βὶ Ὧοη Ἰδροξαὶ θ᾽, ὁσὰ ἐἰδαχο Φοῤἑόταηε, -- 5 Ὁ, 
ἥογδ', πιοτὰθη Ἰοοῖ. Τλεις, ΧΙ; πὸ. Νὴ Ἰορδίαπς ΥΩ ὅπξ, 
15. “ὧδ Ῥοπε Γαπισονῖμδ᾽ ΒαδρὶδαθαῖαΣ,. 568 τοίϊδγαπε δὰ πῆ," 
ἐχοδίϑιτα, ἠμοα' ὁπελμδ Θοηϑρὶοὶ ροϊϑεῖ, ἸάδΗλ ναῖδὲ ἀξ ἰοσα" 
Θοιτῖ. ΧΗ͂, 6. 6εεσ. σᾶ, ἴακοῖς ἘΣΎ; Ἱονζαῆ, Θου. ΣΧΙΠ, 
2. ὑψηλήν. Νὰ 5. ν᾿ ΠῚ Ὁ. - ΙΓ, αἰείραο, Ῥτον. ΤΠ," 2." 

. ἐπὶ τῶν ὕψηλῶν ἄκρων, ἴῃ Θκσεϊδὶ5 ψετεϊοῖ θα. ἴ6ς, ΧΧΤΕ, 16. 
᾿ ἐποίησας σεαυτῷ ἐν ὑψηλῷ, (50. ὄρει) μνημεῖον, ἔδοῖδει εἰ ἢ ἴδ 
᾿δποσείξο τῆσητῦθ΄ ἸιΘὩτι ΘΠ την ΤΕ ΧΧΧΤΙ, 15. ἕως ἐν Ομ 
ἐφ᾽ ἡμᾶς πνεῦμα ἀφ᾽ ὑψηλρῦ, 80. νὐρανοῦ, ἀδήπα ἄσπι νοὴ 
δαρὸν τσό δριγίϊη8 45 ὁπκοάϊδο σοο]ο, Ὑ τᾶς οὐ Ἰότοπι. ΧΧΥ͂, 30. 
- 3 ρατῖ. ῬϑΏ. ὀχίεηδιδ, Ἐχρφά, ὙΙ, 6. ρ ρα θ0 'νοβ ἐν ἤδαν" 
᾿χὦνε ὑψηλῷ, Ῥτδοῖο εἰαῖο᾽, Ἐ, 6. ζογἐξ, ναϊϊάο. δὶς εἰ 6υῖ, 
ἦγ, 54. δο ΔΙῚ ρδββληι. [ε8, ΕἸΣ, 15, ἐπορεύθησαν ὑψηλῷ τρα" 
χήλῳ., Ἰθαὴε ο0110 δ]ιῆξο: τ Μῶ5 ματι ΝΊΡΙ, ἴε5: ΤΙ, 12. τὰν" 
ΤΉ, 15. - ὝΣ 255, ρεγρίοχα «γίναε, 1ε8. Χ, 51. ϑοπδάπι, 
εἰ αυϊᾶοπι τοοῖθ, δχρυδβεεσαῦῖ, - Ἣν, τοδιο, ζοτέξῥέταο. 
ϑγπυτι. Ῥ8. ΤΙ Χ, 4, Ταυνεῖδ ἀλ8 εδἴ Βομ6 τοσπὲῖα. Αἀ ϑ'γηιήι» 
οἶἤππε Ὑότο 4118 Ἰρὶτ' ὀγυρθδι αὐυοᾷ πιρὶῖυβ τὐδεῖατς 4 Ζοπίς 
7αιοοηῖο.. Αδὰθ᾽ Ἰαά} ΤᾺ, 51. - τον Ῥἱδτ" ἀοοτνὲγ ἐμδιτῖδι 

ἢ Ι 

᾿ 
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ες, 422 ᾿ς ὙΨΗΜΟΣ, -- ὝΨΙΣΤΟΣ 

ἴηο. (δγπιπιαοῆεο δεο. δοᾷ. Ῥαμῖ, Ζιἦρ4.} Νυτα. ΧΧΧΤΠΙ, 44, 
ῃ ἩἩεχαρίϊς ϑγπιπιαολο (τἰθαϊξος ἐν τοῖς βουνοῖς. Αταῦ. 

Δ΄ ποῖδῦ δγδν εξ. Ηΐπο ποῖϊο ἀξέξἑμαϊδλῖδ, αὐὰρ Ὠΐο νοοῖ 
) ; 

ΒΟΌΤ, βδίθοία δὲ. - Ἰὴν. ἃ Άθρι ΓΧ, 8. 2 Ῥαγ. ΨῈ, 421. 
ΧΧΥΉ, 5. - ὈΙΘΝᾺ Ρῥίυτ, ρεππαφ ῥγοέζοεαθ. ϑγπιπι. Τοῦ, 
ΧΧΥΠΙ, 18. υψῆλαι οδυκίε ἃ πον 5. τοῦ. Ἐοτίδββε δυΐεπι 
Σϑκἢ οἰδτι δαπάεαι δι ρηϊβοαϊίοποπὶ ὨδΡαΐ, - 5, πεβώόξι, 
Ῥίον, Χ,, 22. χείλη δικαίων, ἐπίσταται ὑψηλὰ : ὉδΣ ποῖ Ἱερδταπὶ 
5355» δπὶ [93 οἴξδπῃ πασπα ποϊαῖ, οἵ ὑψηλὰ ἢ. }. δεῆεα 
χα ΊΔΡΒοτίοο δοοϊρίοπάμηι 688 ἀδ 60, 4υοἀ οδεΐδαι ζ, ΔΙΊ «μὴ- 
Ζέπιο ἀϊοθεθ βοϊδηῖ. - 93, σϑεδαηι, ΡῬτον. ΧΧΧ, τᾶ, ὑμμηλοὺς 
ὀφθαλμοὺς, εἰαξος 8. φμρογδος αοὐ]οδ. ἴε6. ΧΧΥῚ, 1.1. - ΠῚ, 
αἰείέμαο.. Ῥτον. ΧΧΥ, 5. οὐρανὸς ὑψηλός, γὴ δὲ βαθεῖα, οοε- 
1παὶ αἰέωηι, ἴεττα δαῖθα ρτοξαπάα. - 9. Νυαι, ΧΧΧΤΙΙ, 3. 
«διε ϊοθαπίυν ἢ]11 7ότδ6] ἐν χειρὶ ὑψηλῆς πιᾶπαὰ οα]αῖδ, ἢ, 6, 
Τονεὶ, ναἱίάα, 146 εἰ )ουῖ, ΧΧΧΊ], 27. Αἀάε τοὺς λοιποὺς 
ον. ΧΥ͂ΙῚ, 21. δὲ ὑψηλοὶ βι:πε δέαιὶ απέπιο, ὑψηλοφρονοῦν» 
δέον 4ὶ δΌΡΕΙδΙα ε]αι ἀμάοπε Ὠϑυμι τορυθμδηάδσο, δι υϑ408 
Ῥτονϊ ἀεπεῖδπι δοοῦδαᾶγθ. - ἸῺ, ρίπριθίο. 166. ΧΧΥ ΤΠ], 4. Ν. 1. 

ἘΎΨΗΜΟΣΝΣ ΚΥΡΙΟΣ. ὕμπι, 1065. 88. ΧΧΙ!, 4δ. 
660. “41ε-. Ἠδδτ. Ὧε, τοδμν, φἴϊαπι ζογέσπι ποῖαϊ, δὲ Πουδ 
ᾳυδπόοητιθ ΟΡ ϑτιηλχῃϑπ) διιδι ροϊοπτίδῃ ἀϊοῖϊταν ψῳλός.. 

,; ὋὉ ΤΑ ὙΨΗΛΜΑ͂Ι ΝΑ] ΩΝ, φχοοίδα λαδίέαπδ. ἘΏΝ Π3, 
αἰείειρο, οοοίονμπι, ἸρΌ, ΧΧΤΙ, χ.. 80. δηέδ πϑ'Σ διέ Ἰαρεσιαὶ 
Ὁ.» δΔϊ 586η80.8 ΟΒ1188 ἐἀδοπαπο, Ρυξοτθπξ. Τδῶβ, 48ὶ 68ῖ ἴα 
8} ]1πιΐῖατε σοσϊοτιπι, δὲ 229μ5. διοοίδα ῥαδίέαηϑ. 

ΓΡΨΗΜΟἿΝ. ὍΡΟΣ, πιοπϑ. ἀδεψ. ΠΣΊΘἽ . -Ἡαγπειοτιᾶ, 
πιρτα δ ρχορτίθηι,. 7604. (ατιδηι 6ὲ ““γαε ξοουῖΐυ 661) Απιοϑ- 
ΨΗ, 5, Τιερὶς ἀϊν1βἴπι ΠΡ1Ἵ ΠῚ» πποὴδ αὐεἐβειρϊπδ, ΘαΣ ΤῈ} ταὶ. 
πρῖθη Ἣν 7078 δρθοϊθὲ, διῖ “ἰδιὲ ὀχροφίέωδ,, τὶ ΠΝ. 

: ΦΨΗΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ,, οἱαίωρ δρίγέξ.. ΤΥῪ 25) 
Σάφηι. Οο8ε]. ΥἹΙ, 9. τὰ 

ες δι, ΨΨΜΛΟΝΝ. ΠΟῚΙΣ' 3... αἴεμπι ζασίο. πολ ΗΪΡΆ. ὀχαδίο. 
Ῥχον. ΧΥ͂ΤΙ, 20. “᾿- , 

“ὙΨΗΜΟΙΤΈΡΟΣ. οὐχαραν. αἱέξον. 1,33, δε4ᾳὰ. Ὁ. Ὅκδης 
ΨΙΠ, 5. δγπιηι. 86]. Υ͂, 7. Ν 
᾿ς ΑΨΗΛΟ ΤΑ͂ΤΟΣ ϑβαροεϊαῖξ. αὐεέδῥέπιειιδ. ΠῸ3,, δαοϑζριιπ 
πο..1 ἈδώΡ. 11,4{ὄὄ. πρό : 

᾿ ΧΨΙΣΤΟΣ, αἰεέδοέπιειεδ. ὑγ5ῃ». δρόσο. ἴοΡ. ΧΧΧΙ͂, 
28. -- Κ3919, ἐχοοίδιιπ, ἴον. ΧΥ͂Ι, 1χο. ἐν ὑψέστοις.. ίδο οἵ 
1οῦ. ΧΧΧΊ, 4. Ρε. ΧΧ, 21. ΧΟΙ, 8. σὺ δὲ ὕψιστος εἰς τὸν 
αἰῶνα, Κύριε, ἴὰ δυῖεδηι α]εἰϑδίπλτις ἔῃ δειωρίτοσησιη, Ἐοταΐῃδ. 
Ψιάς εἰ.1ε6. 1,1], 15. ΜΊο. Ἱ, 6. -- κοῦν οδαϊὰ., δἱ ἑυχία 
λῖαδ5, Ἰεροπ ἄτα ἀμὸν, 1.48. ΠΠ|,.27. 53. 10,21. ὑψίστου, 40. 
ϑεοῦ. Ὑιάο εἰ ν. 22. 29. 31. Π, 29. οἔ οοπ. Πδβ. ΠῚ. 27. 
50. Υ͂, 30. 28. Ὁ}ὲ ϑεὸς δἀδιίέμε. « «γὴν», Οφβ. ΧΙΥ, 18. 

͵ 
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ξερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστον. 146 δὲ ν. 19. 50. 22. Ῥ8. ΟυΥ͂Ι, 5, 
1ΧΧΧΙ, 6. υἱοὶ ὑψίστου. πάντερ. Οομξ. 1.0. ΥἹ, 55. -- γιοῦ» 
οδαἸ ἃ. ΡΙν. Ὁ δη. ΥἹΙ, 1. δ. 22. 25. 27. - Δ, αἰέως. 165. 111, 
γὅ. - ΩΣ 6861, φοσέμτη, Τ) δὰ, ΤΊ, 10. 5660. οοἄ, Οἠὲς. 8]ν. 
ΧΧΥ͂Ι, 18. ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψέστοις κυρίου, 501 Θχοτίθῃϑ 
ἐπ αἰ εἰ 6 δὲ πλ8 Ποῖα, Β, 6. ἐπ οοροῖο, 8 Ἐδάτ, 11, 3. κύριος ἃ 
ὕψιστος, ἈΘΡτ, ἘΛ ΘΠΠἢ ὯΝ)γ, 9 θιι5 σοθίονμπεγ Ἐς. 8. διοτμητ, 
601},  Ῥαι. ΧΧΧΨΥΙ, ,25.. Ἵ ἐσς ταν 

ὝΨΟΣ, αἰδέέμαάο, εὑ ἰπιέέαδ, ἰοοὼδ δχοσίϑεισ, φαίέξισ, 
σαοιπιε, οϑἐδίἐμαρ, σποὶπδηέΐα, αἰρηπίαϑ, πιαϊδδίαϑ, ἥσμ», 
ἰσηφίεμαϊοι. ἃ Ῥατ. 111, χά, .-- 53, δχοοίϑεπι. Απιοβ. ΤΥ, 18. δἔ 
Μ|οῖ. 1,. 5. ἐπὶ τὸ ὕψη τῆς γῆςν ΒΌΡΘΥ᾽ ἠοοα . θαοεῖρα ἴδττδαθ... 
γι δὲ 2 8δπ:ι. 1, 10. 25. οἱ οομῇ. ϑὲστ. ΧΗ͂ΝΙ, 12. - ΤΣ ν δχ» 
αἰἑαξίο. ΤΟ. ΧΙ,, δ. ἀνάλαβε δὲ ὕψορ καὶ δύναμεν, ἰπάμε 815" 

δαὶ ππαξδοβῥαΐοπι οἱ ρῬριοηκίδιῃ. -- 51, ἄογδώπι, Ἐνροῖ. ΧΕ ΤΠ, 
14, 25 ἀπ ρϑθθσθ ποῖαϊ δηεέπογξέαπι οἱπὶ ὁοπνεχίξαΐθ φοΠσ- 
ἐψισέαπι», ἃ ταῦ, (414, .3.23., ὀπιέπμὲ. Ἐσοτίᾶ8586 ἀσποῦσὰθ 16ρ6-΄ 
ταρὲ ΠΩ 5.3. - 2.) αἰέμδ. ΟΟΒεὶ, ΧΙᾷΪ, 6. Εζοοῖ. ΧΙἼ, 
2. - 5λ. Ρε. ΟΠ, 11. - 532. 1 ὅ8πι. ΧΥ͂ΤΙ, 4. 2 Ῥᾶγ. Π|Ι, 
4, ΧΧΧΤΙ, 46. οἰ αἰδδὲ βδδρίυβ. - 13, πιαρηξίμαο. Ἐμδοὶο: 
ΧΧΧΙ, 2. 7... τ ΛΥλὺ. ὅθη8. 168, ΧΥΙΠ, 2. Μιάεοπεύν ᾿ερῖ880 
ΝᾺ, δ "2 ἃ 43 ἀδάυχΙ886, -- "21, γεδοίδϑοῖο, δἴϊδιι πιθαέτἥι, 
πιεγίαδοδ; 1Δς, ΧΧΧΥΤΙΙ, 1ρ. ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου, ἴκ. 
αἰξἑεμαϊπδ' ἀλδευα τηδοτύτι δεαάαβ: Ὕψος, ἔπαρμα, καὶ ὕψορ. 
ἡμερῶν, δυημερία. Οδεῖοταπι ΤΧΧ Ἰερογμπῖ μὲς ἀίοδο, Ἰοοῦ 
1λαίεελ. ὙΜιᾶάδ δὰ ᾿. 1. Ἵοπε αποοπειπι. -- ᾿ΠῸΣ, ἀαϑϑίπιξέας, 
ἴογεπι ΥἹ, 2. Τορεγαηῖ "ὭΣ Ἢ, ἃ [53}ν: ὑψοῦν. -- ὙΠ,’ ἀδοιδ, 

΄ ὝΨΟΣ ’ ἣ 45) 

πιαϊφείαα. 166. ΧΧΧΨΥ, 4, ὁ λαύς μου ὄψεται τὴν δόξαν κυρίου,. 
καὶ τὸ ὕψος τοῦ θεοῦ ὑμῶν, Ῥορυ]υ8 τὰδῦ8 νἱᾶο δῖε ρἰοτίαπι. 
Ὠορΐηξ δὲ πιαϊδοέαέεπι Ἰ)οἱ. γεοιτὶ. Τλεοά. Ἐοὺ. ΧΙ;, 5. - Ὁ ἢ» 

αδδίπέλέιεα. Ατιοϑ. Ψ', σ' εἰς ὕψος. Ἰυεροταπε πον Ὁ» διοῦ δέος 
Φ ΑΧ55, “Φμωμέο, ἴε8. ΧΧΨ, 12. - ΠΌ9Ὁ, ΘΏΡΓΩ, 5 ΘΉΤΗς 
} Ῥαγ. ΧΙΥ͂.ὼ. ηὐξήθη εἰς ὕψος ν᾽ βασιλεία αὐτοῦ, οτεδοοραξ, 
ἐπ᾿ ἀξξωμν 8. ἐπ τπαρηίεμαϊπεπι τοραῦπι εἶα. ὙιΔ6 εἴ 1 Ῥδτ- 
ΧΧΙΠΙ,17. 4 ἢ'Ῥατ. 1,1. ΧΥ͂ΙΙ, 12. ἦν ᾿Ιὴωσαφὰτ πορευόμενος 
μείξων ἕωφ εἰς ὕψος, ταᾶρῖα ᾿ηδρίβδαι 6 οτεβοθρδῖ [οϑαρμαῖ 085 
4.8 ἀπὸ Κοϊια ἀϊποπι, ἢ, 6. τιδρὶβ πιδρίδατιο ρ]οτίδ οἵ ἀΐβῃ1» 
[Δί6, ΤΟΥ, - ΠΌΡΟΣ 32, διαΐδο διερδιοπ, 168. Ψ11, χ1. ἢ 
εἰς ὕψος. Τῖροτθ νοτίθεαηξ, ἀϊτὰ πὶ Π3Δ ῬΓΟΥΒῸΒ ἐπ ψευβϑίοῦα 
δ πθρ]δχατῖπι. ὄγσμπαοῖλο ἴῃ Πεκαρίΐδ ἰτλθαυ πίον νογρᾶ: 
καὶ εἰς ὕψος (χυδεὶ Ἰοροτῖς "225) ἄνω, 4πὰ6 νἱτ1ο88 4886 ΥὙπ 
ἀθδῖς φυΐδαᾳιο ρετίτυ8, 8ὲνθ βοῦσαϊοα νϑυρα βἶνα δυϊεοεάθηςιϑ, 

τ΄ 

ἴῃ ϑγηπιπιαοο, βάϑυνον εἰς ἄδην, σοπδίἀοτανοτίῖ. ΕἼρο Ἀυ} 05. 

ἀπλθῖτο, «φυΐπ ὁχ Ζγοοορέο τεβοτὶ οπθπι δ11: καὶ ὕψωσον ἄνω, 
φυΐδυβ ἐρεῖδ γοεθί8 φυοχαθ, Τἀδοάοέέοπ υ888 δβῖ. - πολ. Τὰ ἃ, 
Υ, χ8, ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ, 'ϑαρεν ἰοσα οἀξία ἀρτῖ. α 585. ΧΧΤΙ, 
λ7. ἐξοστέσετειλεν ἐξ ὕψους» δἰαϊεῖς 6χ αἰδῥέιαζηε 50. οοεἶὶ, Υιὰο 
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εἰ Δ Ἀερ. ΧΙΧ, 22. Ῥε. ΧΥΉ, 19. ΟΧΥΤΙ, το. “ΟἹ, 20.΄ 

ΟΧΙ 11, 8. Τεα. ΧΙ,, 26. οἵ ςοηξ, Τ.τσ. 1, γδ.. 1ε6. ΧΧΧΥΠ͵ΠΙ, 
15. εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐῤῥανοῦ., ἴῃ αἰτιταάϊη δι! οοε]1. Ρ5. ΕΟΕΟΥ,.3. 
πολλοὶ πολεμοῦντές με ἀπὸ ὕψους, πτιι]εῖ ᾿πξεδίδηϊαοδ πιό δὖ 4]- 

εν «ἰτυάΐπε: δὲ ῥτὸ 40 Ἰορογυηξς 948. Οδοίοσυτιλ ρουῖλπεξ 
δυο ρίοβϑα δμζάαε: ὕψος, ἔπαρμα. καὶ ὕψος ἡμερῶν, ευημέρία.. 

“αβίδ' οἱ πολεμοῦντές μὲ ἀπὸ ὕψους. . ἈΌ1. νά. Δ γπεείδ, Ῥδ. 
1 ΧΧΙΤΙ, 8. εἰς τὸ ὕψος, ἐπ αἴέμπι, Ὦ. 6. εωρεγῦφ. ΟοΒεὶ. Χ, 6. 
ἐδόϑη ὁ ἄφρων ἐν ὕψεσι μεγάλοις, σοπδιϊτυῖοδ 688 ῥζυ]τυ5 πὶ 
φ“ἰρηϊέαλίδιδ πνὰρηῖ8: Οουξ, 1 Μᾷάςεο. Χ, 244. υδί. 1, δεῖπαο 
ὕψος ἱπιογρτοῖαϊοσν αἐρυιέαέσα, οἵ 180. 1, ὁ. ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ, 
ἐπ αἀἰρτιξέαία ἐμά. - ἸΔῈΣ τὴ; ἔοσθηι, δροοίοδα δὲ οεῤέσαέξα, 
Τότε. ἾΊ, 2. ἀφαιρεθήσεται τὸ ὕψος δου. θύγατερ Σιὼν, δυ- 

᾿ ξοτεῖασ οὐΐδέέμαο τὰα, Β]ἴα δῖοι. Ὑιάοίωυτς νοχ Βοῦτ, ποϊξομθαι 

βοίοπέέαθ ἃο αὐσηξέαέξα οἱῖτι ΒαΡυΐδδθ. Οὐοτῖα ταῦ. πάππε λο 

πιαρτιμ ποῖδῖ, ΟΟΏΕ Ῥγον. ΧΙΧ, 10. -- 2. τεχέδεπι ἐπ 
ἐροο οαὐΐίΐο ροδέξιεεπι., μέ αὖ οπεπέδμο, τσοπϑρίοέαξιτγ, - ϑίχσιπι. 
Ἰδυαι. ΧΧΙῚ, 8. - ᾿ϑο2050 Ρ]ασ. γαπρέ, Οδἠϊς, ΨἼΙ, 8. χρατήσω 
τῶν ὑψέων αὐτοῦ, δργρτϑβϑηάδπι. οαδμπίπα αἷμά δ. ἑαήιοι 

διεσππιοθ ῬΔ]πνα ὁ. ΑΥΔΡ. ἐπ. ποΐατ᾽ αἴδέρπι 6686 ΦΣ ργαδέοσιεπι, 

- 510. ὅδ ὟἾἾ, 156. Εχοά. ΧΧΥ͂, 1.0. 225. ΧΧΥΤΙ ι. 19. οἔ 
α181. - ἘΞ: 2, 4] οἱ Ηρ, 1 Ῥαγ, ΧΥ͂, 16. Ῥς. ΧΙ, 9. 
τὸ ὕψος σουν “4. κατὰ τὸ ὕψος, υἱνῖ ὕψος δωρογδέαπε, ξαδξμπε 
ποῖαϊ. - ΣῪ, ποηρθη ἢαῦτ. οἱ ομαἹᾶ, Ἐδϑβάσ ΥἹ, ὅ. [685. 11,11. ᾿ς. 17. Χ, 42. Ὅδη. ΠΙ, ι..- Ἰϑῖν, ποθ. Ηδῃ. {ΠΠ, 9. - ΩΝ 

Ν, 

. ἐμηιείμε. Τοτεπι. ΧΧΧ, 16, οἐκοδομήσεται πόλις ἐπὲ τὸ ὕψος αὐ" 
τῆς ) δα! βοδδίεας ἀτὴ8 διρος ἐορωπι δοΐλέιεπι 5Όσθχ.. ϑγπεπι, 
109. ΧΙῪἅ, τ5. - ΌΒΌΩ, οαομπιέπα οσίδα, 560. 81148. γπεαπισης 
ἑαγία, ἐπ φιέδιια διε ρεηαϊγέμ αγπλα. ϑγπωπι. Οδῃτ, ἼΝ, ἡ. 
εἷς ὕψη, δῖ, υὐ ππὺϑ οὐοάοκχ Παροξ, εἰς ὕψος. «ἀφείς Ἀφθεῖ 
ἐἔπαλξεις, ρέππαδ. « ὨΌΜΊ ρΊυτ, οαομγμέπα,, αὐ φμᾳ α ἀοιρἐξ φρεία. 
δαπὲ, ἈΉ95, νἵδ σαέέραν. Ψιά6 δολωδέφηδ, δὰ 10». ΧΧΤΙ, 55. 
Ῥι. ΧΟΙ͂Υ, 4. τὰ ὕψη τῶν ὀρέων αὐτοῦ εἰσον, οδουτνληᾷ πιρπίλμπι 
ἐρβίυβ8 διῃῖ, [π΄ βοίίοης ἐσμαέα Ἰορίταν τ Νίδος. Χ,, 24. υδὶ 
λόγου ὕψους 5ιιτε γέσγας ἰαμααέογίαε. 1υάιιθ. ΧΙ]. 20. στοιηο. 
σαι σοε αὐτὰ ὁ θεὸς εἰς ὕψος αἰῴνιον. οσεπῖτα τὲ ἴμθααξ 
Ῥθδυδ Βδδο ἴῃ δαμάΐεπι δοῖθστιδι). .5910 απο δοοιρίοπάιπι 68 
Ἔ Μίδου. ], 42. ὉΒΣ]εσίτην τὸ ὕψος αὐτῆς ἐστράφη εἰς πένϑορν 
"σδυταῖπα ἰδυἀαϊοτίβ. 5. Ὠγπιαΐ δοσμδι τηθίδα δυπξ ἴῃ ἸυρΏτΙΔ. 
- γεάε φυοᾳαε 4. ν. ὑψόω εἴ ὕψωσε, ἐν, 

ες ὙΨΟ΄ ἢ. ἐπ᾿ αἰέμπι ἐοϊέο, αἰέωπι ζαοίο,, φχαϊέο, σα έοϊίο, 
αἰέα νοῦ σαπο, ἰαμαο, οσίεῦγο, φάμοο,, οἱ Ὑψοόομαρ. φταϊίον, 
εὔνουν, οὔεγο πιὸ, πιαρπμα ρ.,΄. ργέθοο. Ἦνμὲν ᾿ ρηρέοπβον. 
Ἵπεοά. οἱ ΤΧΧ Ἐμεοδ. ΧΧΧΙ, δ. ὑψώϑησαν αἱ ἥᾳραφιυαδες 
αὐτοῦ ἐφ᾿ ὕδατος, ἐπ αἰξωπι ογεφοφδαπέ ταταὶ εἶτα δὰ δηυβαι, - 



ὙΤΨΟΩ,. ᾿4γδ᾽ 

ἩΜΣ., ὁφαὐξαξίο, ἴ68. ΤΥ͂, 4. “- ἼΒΧ. 5515, ἨΔ οὲ Ἠ ΡΗ, 1 ϑδΐη, 
Χ, 45. ὑψωϑη ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν ὑπὲρ οἰμίαν.) βυρδῖ Ἠυπιδ.. 
ΤΣ δέφέϊον “Γαξ οὐνηΐ ρορυϊο. 4 Ραν. ΧΥ͂ΨΙ͂, 6. ὑψωϑη ἢ καθ. 
δίά αὐτοῦ ἐν ὁδῷ κυρίου, ογεϑοοδαξ σοτι νοὶ αοϊπῖι5 οἷ ἔῃ νἱὰ 
Τοτοΐμὶ, π. 6. πιὸρ ἐδ βηΐβηβτη δυυάων οὐησότιεξ δὰ σοὶ σίοπόην 
Τ)ο1..2 Ῥαν. ΧΧΥΙ, χ᾽. ὑψοΐθη κἡ καρδία αὐτοῦ, ξιρονδέα 
σίαξειδ ὅεξ διηϊτοθβ δι5. Ψίδο εἰ.2 Ῥαν. ΧΧΧΙΙ, 48. Ρτον. 
ΧΥΊΤΙΙ,..2. Ἐξεοῦ, ΧΧΨΠΠ, 2. 6, Το», ΧΧΧΊΧ, 25. ὑψοῦται 
ἀεεῦς γ “ἐπ αἴξιπι 89 δκέοέξέξ ἀα 11. Ιοτετη. ΧΕΙ͂Χ, 15. ὑψωσαὶ 
ὥσπερ ἀετὸς νοσσεὰν αὐτοῦ, Θκχαϊῖαδιϊ. απ αῦδηι δ 4αΐ)α πἰ ἄτιπὶ 
δυοπι, ἶι. 6. ἰ8πν 8][6 418π| 84 }1}6 ὩξαἸἢοδϑι, “(σμ. Ῥ8. Χ, 4: 
ὅὄγπεπε Ῥτον. ΧΥ͂ΤΙ, 20. ὑψῶν, αδειεπι ξαοίδηα. Αἴφι». Τοῦ. Ὗ, ". 
- ἮἘ51. αἰέέἑμαο. Ἐϊοο. ΧΧΧΙ, 10. 5 Ὃ21) ῥγαεναΐοο. Οεα, - 
ὙΙΙ, 420. δεκαπέντε πήχεις ἐπάνω ὑψωϑὴ ΐ0 ὕδωρ, ηαϊπαδοίην. 
ΟΟΝΣ:1 6 δορτα (πιοπεεδδ δοὲ}. ) σχωδαέα 685ὲ δηυα, Ὗιάο εἴ ν, γ4-" 
- τιλδὲε δ5: νη), Ηαὶ, ΡΙΒ. δὲ ΗἸρὮ. Ὑπαρηβδδ ϑιὲπν, τα μα 
7αοίο. Όεα. ΧΙΧ, χ8..ὄ. ὑρωϑη νη) κραυγῆ αὐτῶν ἔναντι κυρίου, 

. ποαρνθεα ζαοέξεο 45 οἰατοοτ ἰἰλοτα τ οοτϑα απο. Θοα. ΧΧΥ ΠῚ 
18. σιμώθη. πιασὲο πεαρέεφασ ογδεοεδιῃύ' ορέδερϑ., Νὶἀ 6 οἷ, σης 
ΧΧΙΨΥ, 55. ΧΙΓΨΙΠ, 19. Νυ. ΧΙΨΥ͂, κ7. ὑψωθήτω ἡ ἐσχύρ σου, 
κύριε, οδέσπαδα 66 παϑόῦε ἰδών, Ἰοιαῖμα,, υἱτιαἴδη ἔμ:8 πι. 109. 
ΠΙ, γχ. «ἄρχομαι ὑψώσαϊ σε κατενωπιῦν πάννὼν υἱῶν Ισραὴϊς. 
ἰπολρίδι ἴο ἐῤῥωδέγοπι ζασετα οοταῦα Ἰϑχὰδ}1:18. [66. Χ΄, χδὶ 92) 
ὑψωθήσεται πρίων "ἄνευ τοῦ ἕλκοντοφ' αὐτὸν» νο]. τιαπι. δοῦσα 
αχόῤἐἑαδέξεν, Ὦ. 6. ρέογέανδ ροϑδοξ' εἴθ 11}1οὁ, αὐ ἐγδὶς 1] 1απὶ Κ. 
- δέδας πάρη. ἴο5. ΧΤΙ΄... 6, ὑψώθη ὃ “ἅγιος τοῦ ᾿]σροϑὴλ ἐν, 
μέσῳ αὐτῆς». ϑαμοῖυε Ε16ταε}}8 δεπυέιεπε, ὃς ὀαλέδεδέἐ ἰατετ νοῦ." 
3 τσϑι, Ὑουθδ]6, δέέδωσ. ΗΔΡ. 1], 10. ὑψώϑητε, δον 56 ἐθ ἐπιωὐειμνοὶ 
1 σοὺ φορϑ, ᾳυοά πορέενε δὶ σέδεγμέδηρ ϑιρῃϊβοαῖ, Ἰορετπα᾽ 
ΞΘ 8 5, αἰξοζίέέοαγ, - ἙΔΌΦΙ ΡΙΒ. 8 δ, δὲέογ 6 ζαῤϊίο. Ῥ 6. 
ΟΥΧΧ, 5. ὕψωσα τὴν ψυχὴν μου... 6. απέπιο οἰαέμς εξξ 
ΣΕ εροτονῖ ΠΌΤ. Ῥαν ἤφεολ. - ΠῚ Ηρδ. εἶδνο,, διΐδει, υὑῦ 

ΑτΔΡ. ὡς δ. δέγἐπβῸ π16 οἱ ἐπιροἶϊο αὦ οἰ θη Διῶπι) 1οὉ. ΧΧΧΊΧ, ; 

18. ὑψωσεεν Ὦ. 6. αἰαϑ αἐέοιϊε 8. σγέρεδι α τοι ΗΊΡΏ. ογοδοῦνδι. 
οέε. δι. ΧΙ Ἰ, 85. δεο. οοὔ. “έεχκ. ὕψωσεν. ᾳυοὰ τὶ δὲ ἐτι8:. 
ἀπερυρυθεῖθ 6886 νἹἀδίωτ. ἈδΙαυὶ Ἰρτὲ Βαρδοῖ ηὔξησε. - ἢὴ)7 
ἩΐρΆ. 84.585, αὐπρο. 1.0. ΧΙΧ, 6, ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ. δι᾿ ἐμὲ 
ὕψωσεν ̓ς "πιυπὶϊ ἰοπ θαι διῖθωι δ08πὶ δύνοδιβ8 π|6 δ᾽ ἴδηι [ὀοϊέ, 
Οουξ. ν΄ Νίδοο.. ΧΙΥ, ὅ᾽. - πδη. Ἐπῶν, Χ, 1. ὕψωδε (580. 
φωνὴν) κλαίων, Ἔτοίέαδαὲ νοοσηι ἤδπθ.,, αἰέα νοσα βεδαι.. 1ια 
Μέοώμε. Ῥοϊοδῖ διε ή ἡφοήυο ὕψωσε΄Β. 1. αἀνοτθ αἰεὶ βϑμιξ- 
Ῥεο: τημέξωπι 8. σογῖδον Πανῖϊ. - "ριη, οογχοδονο. 166ὲ.ὄ ΧΧΧΥ͂, 
ὅ. δεὰ. ΜΝ. Ἀαγοῖ. ὑψώσατε. -- Ἃ2, ἴθι Ρ] σε. 9515, αϑπιο. Ῥ δι 
ΧΧΧΥΙ, 21. ὑψωθῆναι. Ἐοτίδ588 Ἰεβοῦθηϊ “935, ἃ [93 ς οὔ 
“πα έξὰτὰ ἐμεγίπε, -- πὴνο, πισεέοῦ. Ἰοτθαν ΧΙ, 57: ἐὰν ὀφωθῇ,. 
ὃ οὐρανὸς εἰς μετέωρον.͵ Ῥεῖ πιειαιοδίῃ ᾿ἐτογδσατι δο πιυϊαίῖο- 
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μέ δῖοι ἴθ ῬδδοΒ ὁ» ἤρσυξγαῦ Ηἰδαϊ δέοάι Ἰοξοταμε 85 
λοοο "10". - ΠΟ . ἀεοσηδῖο. 1 Ῥασ. ΧΥΓΙ, 17. ὕψωαάς με, 
ὁχδὶιαϑῖι π|6. -- [3 9, ἐποσέδιπι. Ἰοτοπι. ΧΥΤΙ, 12. ὑψωμένορ. 
Αδά. ν. 5, ὑψῶν κατοικίαν αὐτοῦ, αἰέμεπε ξαοίσπδ Βα ἰϊασαλιπι 
βδυυπι. ,Θρετυπὲ 9 0 δθηδι σομεπιοάίογθ, - 085 Νίρῃ. ἃ 
ὩΝΌ., ὀγέρίον. Ὅδ85. ΧΊΪ, 2. 560. οοἕ, Οὐιὲδ. ὑψωϑήσετάε. 1 δορά, 
σωθήσεται. Αο εἷο αᾳυοσαῦο ἰπ οοὐΐοο Οἠέοίαπο ταροδοπ δι 
εἶτ, - μὰ ἰὼ Καὶ, ΝΡ. Ῥ18, ὁὲ Ηρ. Ἐδι8. 1Π1,.3. Ῥε. 
ΨΙ1,6, ΟΥΧΧΥ͂ΤΙ, 1.6. (δὲ Ἰοροτπης ὭΣ, πδηὶ Μΐ3 ζῃ 
ΝΊρΗ. ποῖδὲ σέέοδέξ), Ἐ45, 1,2. ΧΧΧΗ͂Ι, το, Ε11, ὃ, Ἐ ϑοῖ. 
ΧΧΙΧ, Χχδ. - Ὼ2 ΝΊΡΕ, ἀδοίρίον. 166..ΧΊΧ, χ3. «1 ϑροταηε 
ρει δί: μὰ. - αλισο Νίρῃ. Ῥε. ΟΧΙΨΥΠΙΠ, 12. Ῥγον. ΧΎΙΗ, 
10. ἴε5.11,.11.17. ΧΤΙ, 4, - γὺϑ, ἐσωΐδίο. Ῥε, ΟΥΤΙ, 4, ὑ 
ϑήσομαι. Ἰ,Ἔρεταῦῖ ΠΡ ΩΝ ας, πὰ Ν ΡΒ, δΌ πὸν. Οομπέ. Ἐρ, ΤΙΧ, 
8. -- ΚΒ ΡΙῊ, φίογέμοο. Ῥ5. ΧΙΙ͂Χ, ά. - "ῶν, αὐλαστέο: 
860. 1108 ἐἤὔδγο πὲ, οἰαξμδ, οκαίέαίμθ διωπι “48. ϑγπιπι. 
Ζλεοά, Ζδβοῖι. ΧΙΥ͂, το, - [5955 δοῦσ. ἱπ αὶ, Ρίμ, ΗέρβΒ. οἱ 
Ἡΐρ. Οεα. ΥἹΙ, 17. ὑψώθη ἀπὸ τῆς γῆς. ΕΧΔΙΙΔΡΟΙΩΣ ἃ 
ἴδισθ, 5. αἰέξοίοραξε" δρεν ἴοσγαια. Οου. ΧΧΧΙΧ, 15, ὕψωσα 
τὴν φωνήν μου; δχαϊ]ιανὶ νοσδηι τη δδηλ,. Α. 8118 ναοῦ οἷβηνανῖ. 
Μιὰ οἱ νυ. 18, 2 ερ, ΧΙΧ, 22. 1ε6. ΧΩῚ, ,. ΧΧΧΥΙΤΙ, 425. 
ΣΙ, 9. .ὙΥΤΗ͂Ι, ει. ΤΏ διε. ὙΠ], χά. ὑψωθῆς τῇ καρδίᾳ, εβοταδ 
ἐς οογάρ, 1)δαῖ. ΧΥΤΙ, ὅ0, ἕνα μὴ ὑψωθῇ ἡ καρδίαταυεοῦ ἀπὸ 
τῶν ἀδελφῶν, τ οὔοταξ 86 σοΥ᾽ Ἔἶμι8' ρος ἔγδιγθδ «ἃ. Ἀφ. 
ΧΙΝ, γ. ὕψωσά σε ἀπὸ μέσον τοῦ. λαοῦν δκαϊίανί 16 5 τιϑέϊο 
Ῥορυῆ, τ Βερ. ΧΥΙ, 9. ὑψωσά σε ἀπὸ τῆς γῆς, 6ὁκ λοβίια 
δογιΐ 5. οοπάϊιλομο, 2 Βαρ, 11, 18. ϑψωσὲν τὴν μηλωτὴν ᾿ΙΠλεοῦ, 
ἐοέίσδ αὐ Ρ 6116 πὶ ον] δαὶ ΕἸ146. Ὑι΄ά6 οἱ 2 Βερ. ΥἹ,, γ. "Ἐπᾶτ, 
ἯΙ, χι. τοῦ ὑψῶσαι ᾧδὴν, υἱ αἰδα “οοα σαπογεπέ σδπεῖοσαι. 
Ἐπᾶτ. ΝΠΠῚ, 45. ἃ ὕψωσεν ὁ βασιλεὺς. ηᾳιαο οδέιέεγαΐς τεχ. 
Ἐμάτ. ΤΧ, 6. ὑψώσω τὸ πρόσωπον, αϑέοζονο λοϊεία, Ῥε. ἸΧ, 
χά. δ' ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ ϑανάεου, ἢν. 6. 4 αἱ πιε 6 ρτδδ" 
δοιεϊδδίπιο τλοσ 8 ῬΟΓΐου]ο ἐέόόγαγα ροῖεβ. Ῥβ. ΕΟΥΙ, 7. 14, εξ 
ΟΥ̓ΤΙ, 5. ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ὃ ϑεὸς, δαρτα οὐδῖοβ, ὁ 
Ὁ δαδ., ἐχαϊῖατθ Οὐοσϑῦμ σοϑρίοΐοθης ϑμώαε: ὑψώθητε, ἄνιὶ 
τοῦ δεῖξον πᾶσιν ἀνθρωποις τὸ ὕψος σου. άοια : ὑψώθητν, ἀντὲ 
τοῦ ὑψηλὸς δείχϑητε καὶ παάνεων ὑπέρετερος. 4αβὶδ φησὶ πρὸς 
τὸν θεόν. Ῥ6. ΧΟΝΤΙΙ, 6..10. ὑψοῦτε κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν, 

 σφέοδταέο αμαξῥιεα 1) οταϊπα Τλδαμα πορίσαι. ἴ7π86 τυτδυ8 
δρευιὰ ιϑμέάαπι: “γιηλοῦτε, ἀντὶ τοῦ ὑψηλὸν αὐτὸν κηρύτεετες 
Ῥδαϊην; ΓΧΙ͂ 5. Τιερόταπξ "ΠΩ. Πα ἀποααδ οτμῖς8 γοίξ, 
ζπιε.. Ολαάαοο ἐκοαρῖο. 168.1, 2. υἱοὺς ἐγέννησα᾽ καὶ ὕψωσα, 
δ11σ8 σεπαὶ εἴ φαμοανί. Ὑιάο εἰ 1.5. ΧΧΙΙ, 4. ὅγπιπι. ἔι- 
ΤΧΥ͂, .γ. ὑψώϑη παραχρῆμα ἡ γλώσσά μου, τιϊ δῖπ6 ἀαδὶο 
νεὶ τῇ γλώσσῃ μου, ναὶ] ὕψωσε Ἰερεμάππι εβῖ, ΒοΟ βόμβα: δέ 
φφαέέχε ἦἄσε ργδοδς πιδαδ δεφωσδαΐμῦ σοίοδταέϊο εἰ ρναξξαΓΗ8 

͵᾽ ἃΔ 



ΠἌΨΩΛΜΑ -- ΤΩ, τ ν΄ς καρ 

αοἰδο, 866: δέαξἑπι ἀέφιοσ ργδοδα οδεέμέέ, φιοαῖ ροέοδαπι “δοορὲ, 
δὲ ἐαεέξέἑέα »ίοηδ ααὐ Ζαμαΐξο υγαξέαθφιο αρεηαας “ἐηρσιαην 
εποξέανέ, - ΝᾺ ΟΠ δ]. δὲ αυϊάθηι Ἐ3Ὶ ῥταϑῖ, Κα], ΏὮδη. Υ͂, 22. - 
Ὁ τ Ῥατὲ, ΑΡΒ, Τγδῃ; Ἅ,.2.. ΡΊἼπ Ηρ. δὴ, Ὗ, 25. 
- ῆη : Γ32. ΠΟΠΊΘΩ, αἰδέφοιεῖο. Τότοτα; ἈΤΥ͂ΠΕ, 90. “ πηκ, 

᾿ἑασέο, αἰδέῤῥίο, ἑαοιῖζον,. Ῥαν ἩΧΤΙ͂Ν, 8. δὶ ἔοτο δὴ, δωοιμέαο 
ἀξέδετ", Ἰοξοζιπῖ ἘΘῚ), 8 3}; ᾿σοραλεατό, νεῖ. τ Ὴον) ὑψωϑησέται-" 
ΠΡ, αἰοέμδ. ΝΠ ΟΝ, ΥἹ, γ2. Ηΐϊο Ἰορόταμπὲ Ἐ35". -- ΠῸ Ἢ, “τοὶ 
μ416 ἔοσπι, “χοοίδα. Ῥε. ΟΧΥΉ, 16. -- ΜΔ οἰταϊά. ον σέο." ἸοδΣ 
ΙΗ, ΕἸ. ἢ ὑψωθήσεται ϑούτομον ἄνευ ποτοῦ ; Ὑεαὶ τι πη σγσσοοῖ 
ἴπ δῖα Βοῦρα, υὰ ΒΟΥ δ᾽ “Ῥαδουπευνν -“ϑἷη8 ροϊαῦ. .π΄ νυ 
αεδηιεαξὶε δι. Τεβ. ΧΤ,, αὅ, 8β6ο, 727αἀέ. ὑψωθήσομαι. ᾿ς ϑϑῆϑϑηι. 
ἐχρτϑββοσατξ, τἰδῖ Ἰδβέσθ τλ6]}18 ὁμοιωθήσαμαι. ϑῖτ. ΧΟ, ὃ, 
ὑψώσει. αὐτὸν παρὰ τοὺς. 'υλησίον οὐυτοῦ ̓  ἐπιδὲξ 1] νὰ ΒΆΡΟΣ. 
Ῥτοπίιιοϑ δῃοβ8, δῖτ, "ν,. 94. ὑψοῦν ἡμέρας: οϑξιποὶ. ̓ ει ϑρὰ ἥῖξε 
πιογῶγι αἰἐδνεπι, 568 Ργοϊαπιβανϑ »ὐέαπι., ναὶ σέέάπε [οἰέσενι ὁ. 
οεάεγσ. Ἰαβὶιν. ΧΥῚ, γ8. ὑψοῦν τὴν φωνὴν ταὶ μὲ θδῖ:" Ῥναϑ 
πιεῦες οὐαπναγα, ΟἹ δοτάϑιν σεριϊοηΐθ. 1, Νίδοσ ΗΓ, κι. το: 
ϑησαν σφόδρα». 1ἴὰ ᾿δυασπιαοιοι. ἱπιρογὶλ δὸ ̓ βοϊδείδεῖς ἔβεξί 
δνδοῖὶ δγδηῖ, ΤΟΡ. ΧΤΙΠ, 18. ὃς ὕψωσε: πᾶνέας τρυς" δήνεα 
ϑογῖβεσθ' ἀοβυΐδδοῖ : οἷς ὕψωσέ σε (εἰς) π᾿ τ. 'α. Σὲ Οὐ ΣΒ 81: πὴ 

8δξ οὗ ἀμεσεάδεης ὕψωσε. δὲο αυθαπο ἐν. Ὶ ν ϑ' Ροεὶ μασεῤγω 

- 

σει ὁχ Οὐπερὶ. σὲ λα δαιιά πε οεῖϊ. 
ὝΦΨΩΥΜΑ, φωῤέϊπνίέας, διπιπιδέας, ὕνται φαίξένρα,, ἔς ΣΝ 

πιεγρέδμτε διεδέξπια.- “«ακαδιαέϊα. - "03, «σὰ, Ταμε,. ΧΧΧΤΙ, Σὰν 
1 ὅ8πι. ΙΧ, 12. Ρα, ΧΙ, 54. - τη ΧΌ ν᾿ ,"οὐάαπὲρ. οἿΡβορεῖ, 
Ἑχοᾶ, ΧΧΨΥΤΙΙ, 59. -- τοῦ, «ἄσω. Οοἶοὶ ἘΧ, δ. ὑψωώμασν. τὸ, 
ὨἸΜΌΣΩ ΡΧΩΣ,: ἀπδοῤαξδονιθ5.. ϑγπιπι, Ῥ8. 1 ΧΧΗΙ, "ὅ, Ἐιορῖτ ρον 
ϑῖι., δὲ ἀοδυχίξ ἃ νϑ. 118’ 9 ἐολίτεα.. ϑεὰ τεξοτου ἀπε 'Ῥοιὰσ 
οδε- πὰ ΘΔ , Ἰαεναν ὁυΐοβ ]οσο 1ορ Θυῖ,. ΡΟΝ ΆΓΝ, νυ: ΝΡ 
Καὶ εἰ Ηΐρν ΙοὉ. ΧΧΙΡ, 44, πολλοὺς γὰρ ἐκάκωσε τὸ ὕψωρια 

-ταυλιΐδ΄. δοὗγα Ὠροαΐ εμδέῤπεξέας. ἐδ. ϑγτασι;" ἘδΣ 
τ χίπ' 5, Ὑἱὰο 5. τῆεαῆα Ταάδι, Χ,, 8, εἰς γαυρίαμα υἱῶν 
᾿Ισραὴλ»᾽ ἔχω ὕψωμα, “ἱρουσαλὴμ , ἐῃ΄ δ) οτέδεϊοπθπι ΒΙοτῶνν 
ἴετϑοι, οἵ δα ιαἰἑαέέοπεπι Βδτοβοίγτωδο. Ὑ168 δὲ Τυ τι. ΧΙΠ;, 
6. 10. ΧΥ, 8. δ᾽ Ταάδηεα νοσαῖατ ὕφωμει ἡσραὴλ, σῆσσοι. 
ἕωπα ϑδΝ κὲ 1δτδολιαττω. Κ μέρ, ρύονεα. ....».. ὕὃ 

ὝΨΩΣΙΣ, εαλέαεξο ὗ εἰεναέϊο. ΠΡ ̓γεπδυθσαῖο Ἐδϑδ, ἊΝ 
ΟΧΙΗ͂Χ, 6. αἱ ϑψώσεις τοῦ ϑεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτοῦ, εααίέα- 
ἐξ 7268 νεὶ] ἰαμαΐθα 1) εῖ ἵτι ραϊίοχο 8.. 'ὁτδ. ἐΐως: .. 
ὔγῷ, Ῥίωο. Ὁ ΕΠ ΡΗ. ἰάθαν, Εἰκοά, ἸΧ΄, 19. ΧΨῚ, ἀ 

7πο. Ἐ4..Χ, 6. ὕσει. Τὰ σπεαὶ θά δῖς Ἰοςΐβ ὕειν ρζμνέαπε οἰδπεέξι 
ἔσγε δαὶ ρίμνέαθ ἑπδέαγ Ὦ. 6. σορίονο ἀοηεξέίονα αἰϊφωξαά ἀοῖδε, 
40 δόκίδα. οἴΐδηι οὐ ρων εν Ἐπ αΝι ἐμ, 28. ; 
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᾿ ἮΝ τν [εἰ ἰδ γτν κ᾿ - ".ψΦ “-ο - - 
"ν«π’., « »": " ἐὐ ΝῊ 4 ᾿ ἐν ΄ - 2 ἢ ΄ .ο’" μ Ἔ .-ο ᾿ ." ἕ Ε Ζ 

Ὁ εἴ »᾿ ΕἾ ἊἋ 
. ΓΝ “5ω»" "αν Ν 

“-“ οὐὖ ᾿ ν δὴ ᾿ ῃ ͵ Φ: ἐὰν, ὰ 

εν . ᾿ Ἴ, Κρ Ὃ ᾿ : ᾿ 
. ες; "Ὁ αὖ Φομ πρωϑῆν χἱ ὩἋ 

δῆς ὦ 44’8.. οἴφεα. γαχ μεῦτ. ὨΜΝῈ ἀπε: ΟΧχ ππρ πξαίαν. 
πο. ἴον. ΧΙΧ, ο: Τὰ σοα, 1)ον. ΧΓΧ, 47. 

"ἄμ ΓΕ 2. ΩΝΑ͂, εὐαοίξα ἐδ πεογόν; πιδεδωξ Ῥαοεέοτιετα. 
δὲδι ὩΙΚΝΒῸ » σοπεποίξο,, δονιέτγ δεξα, δείααι: σσπδνἑβξο. ἴσα. 
Ἤοοι, ὕΠ|; ̓ .ὅ. ΧΧΥΙ,, 20. 1ϑδπι, ',᾽ 0. (165{6 7 σοσϊονεο) 

Σ δδι11...12. Ἠδὲ γῇὴςᾶι, ϑολ αν επδον  Ἰδίδίδο πόξατρδοναΐιιρ." ΟἿοϑς, 
ἔη Οοϑαΐ. φαγέδαιῥαν ψόσος. ἐσεὶν λαιμαργονοὴ ῇ τ ν οὐϑιωΣ 48: 

ἰδαινα, φνόρος. λοιμυριή."" 118 δεῖαπι δος. Ογνγέ, 1,8. Ἔγεπι, 
πἰοὶ “φαοά. Μιδ. σψιεῖοσα. βαθεδς φωγαδένδα. Ἡδεγεῖ.. φάγαινα, 
φαχέδαενα» νόαφε. ἑλκῶδες νδμόμενον. Ῥοίιμαι 8. 1, ὁ. 25. 
δοριω. 206.. » φαχέδαενα ᾿ Ξόλκωσες " ἄχρο τῶν οστῶν ϑδιαδιδοῦσα 
Σαιχείᾳ. νομῇ ' μετυὶ ιφλεγμονῆς, ἐχώρας. δυσώδεις ἀψιεῖσά 4. καὶ 
σρὸς θαϑαῖον ῥέπουσαι Ψ1ὰσ αἃ ἣν, ἃ. Ζωπρογπιαπρεπο,, Ἐθδσὶὶ 
Ωεουηπ. ΗΙΡΡοον: 5. Ὧν. ΜῊ αἴοξεπ. απὲπι. αὐἱ 4 πιπιοπ. Ὁ. ̓ χγά. 96. 
-ς ΦΑΓΒΔΑΝΧ Ω,. πιονῶο  ῬαεθΣἰσηδλα ἐξ ἐαδοτο. Ἐλ; σὸπι» 

᾿ προειφάγ. ἑμσάο ," δεῖϑεηρ ππδηΐέβ ἑπηροδ' άσοιγοο. ἐπαδγέμδ αὶ ὅδ, 
ΧΥ.., 10. ἐφαχεδοιένη σαν, : ὑΣ ΤῈ ΕἾΝ ΟΣ 

“}5͵Ο ΎΦΙΓΕΖΔΑΙΝΟΙΏ:,. σοπδεαο;; Ῥεγωῖθ. : 5 .: .«ἰχι: Ἐ ϑαῖ, 
ΜΙ, αὖ, φαγεδομνώσδι. Ὡοπέ, δὲπισπὶς ον, δεῦγ. Ὁ. 42δ.. "ἢ 

ΦΑ͂ ΤΩ, ΟΜΩΑ͂Ι, εἦο, δοπειάσι;" σογεάτοηδο." Ἐλῶο, ὐσλαὶ, 
ποιλθη Ρεοβείπμο. Μηρν. Ῥτον. ΧΧᾺ μας φάγομαι. ἀδεεῖς ὮΣ ΝΜ. 
τεϑμὲ χε}. ἽΠῈ:9. 7. (ῳϑὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ ποὰ οὕτ ἔφαγον, σδὰ συηι 

ἰπορεάεροι. ὁ ΨΈ, 91..ὄ1Χ, Ἡ. 'οὲ δ᾽ δαορίπε. -ἰ υ5Ά, 
οἰᾶμφ. ἤλαι μι, Β΄, (4. ὥρα ἐοῦ φαγεῖν, τειοραν δὰ οοἰχεάειϑσαι. 
“-- ΠΝ λάριε. Ἕμοδ: ΧΥῚ, ι5.. Τόσον ΧΙ, 9. Ἔοβ. "Χ, 14, 
πὸ (: οτέτν ϑ.7Ὸ. Ἰδξοσινε 3594... ἤν 5, ἢ ὅ8:). ΧΗ, δ. 10. -- δὴ" 
φαρα:. 168. ΤΟΧ γ τα; πιλοῦτον᾽ βασιλ ἄν φάγεδαι, ἀϊτιτέμε. τορυῖι 
ορπομπιθον - δ 53» .ἐααο. Ἐς5οορὰ, ΧΕΙΥ͂ΣΙ, 22. μεϑ᾽ ὑμῶν φαγον- 
τοί ἐκ- πληρθονομέφε» ἀφῇ μαΐδαι γοθίςσαιη Ῥστιΐοπϑαι '"ποοιϊρίοπῖ, 
Ἰραπάθο, ἀπο4 00 ἐδηδεπι ἐπκδίδοπε πεῖρα μοῦταϊοα. -- 9, 
Φνοἑείο 4. ἑωρτοῖο, "ἅξ5. ΧΩΙΧ. .χ. Οορίξασαμπε ξοσξδθθο ἂθ ἘΡ 
διου  Βοδῖσριυβ. - ἤπο᾽.. “ναΙΟ, ᾿βτοθέδγσσο,, Ῥγόρεεῖδο! ἴατϑαι. 
ΧΙ ΝΙ,,.45,.:- δὺ ΠΡΌ» »Ἱμέοέοι Ὁστ Οὐδ. ΧΥ͂ΠΙ, 5... ἑέδηηάπία 
δρυὰ Οτίδηταϊθα οὕπὶ ϑωδογὲδ. φούρατατὶ 50] 6: οἴκιδθ. 6. τ: ᾿στὴρίῥαν δὶ στηῤιγκα. σπῇ. ϑδέωνει ἂθ ἀνὰ, Ἀαοσα, Ρο1 Φ 
ὦ 4442, ΦΑΓΕΙ͂Ν, αἀο ΕΘΘΟΊΠΗ͂Ν, κευ αἢ Ἐ! “ἃ 
ὑξ4, ἰάδπι. 2 Ῥατὼ ΧΧΎΣΙΙ, ν6. ..... 0! 
ἀο  αλιόν, εῦκῷ ἀδέάγδ,. ξασέμα, " Μδοο, ΧΠΙν δι: ῬΆο- 

φαιδρὸς» πβεῦρνν ἀπίθεγεὰ, φανδρος, καθαρὸς, γιγήθοθ, 
φανερ 

ΦΣ.ΖΔΡΥΝΩ, «πρδοικ δωνα. ἠαξάρι; δείιέδατο, ἀαδεῦθον, 
πἰείήμπι χεαάάο. γῶν ῬΙὮ. ρέησωσαξαοίο, 7πο. Ῥα. ΧΙΧ, 5. υϑί 
φαιδρυνεινγιοῖδε ἔοτῖλεβο γε (1676 αἰξφωξα ργαέμπι δὲ αδοορέτιπι 
Ὥεο, πδὰ Ῥιηρυΐ ον νἱοιίπιϊ πιδριατ ἃ Ώ60 Βαδοκὲ ρτοιξηπι 

Ἵ Ν 
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ΦΑΙΝΩ. -α ΦΑΚΗ Ὁ 49. 
οἱληι, εὐδιδαμβδέυτ, ψιάρΊ,ον. ΧΧΊΙ, υ5, Ἐσεξδκεο χαόαθοι ἐπ 
τοδηῖα ΒαΡο νοσσπὶ 1, ἐπ οὐπογ δ γραέραγθ,, πα ἐρὴθ σοδὲ 
ἐξέιιδ: ἐπονέοζωπας ἀείαρδο, ἤει ἀδοέανανα δοῤῥδαξ, εἐ6 νὑείὲπιξδ' 
οὐϊαεὶρ ἀοίεςἐαγέ. Τὰ ἘΔ. ἤοπε. φαεδρυνάτω ἰαπιᾳθδια ϑολοέίου, 
᾿Ῥταξεοσξυσα [ὰ ΤΒοβαῦστο δέορλαηὲ οαἱοὶ μος γοσδυι δοει ριοχα 
ἀμῖῖ4αϊ δποίοτιίδξο. Βεροχίξος δυΐοθαι ἀρι΄ Ῥἤέξποπι αἸληπ ον 
͵δ65., ν»6.“Ουοα αἷαέ, ἐπι, μοέ."0.. 18ὴ. ΒῚ ΟΡΡΦΏΛδΩΣ τῷ ῥυπαίο 
γε» εἴ ἀο Νοπι. ταμδαξ. Ὁ. χοδῴ. δδαήμ “: - “" - ὩΝ 

ΦΧ ΝΕΔ., ὁμὰι,. “ποϑοῖ,.. ἐλιραϊοον,., ἀΡΡᾳῦδο; “δΐας 
ἸΠ3.. δυρίοκο. ὅ48...Χ}.11, 15. ἐν τούτῳ φανέϊσϑε, ἴῃ ̓ ἰϑο ἀῤέειν. 
ὀϊξαδὲπιζωδ, -- ΜΠ ἬΙΡΕ, δὸ με. θα. 1, 1γ.. Εκοά. ΧΊΙ , ,αΣ 
Ῥς, ΧΧΥΙ, ιϑ. ϑγπιη. Β6. ΟΧΧΧΥῚΠ, 19. - ΠΝ, δοοῦ 
ὅγγπσε. ΘᾺ. ΧΧΧΙ͂ΙΙ, ). Εχοά. ΤΥ, το, - πε. δὴ. ΧΗ, 

᾿8, 560. ροὐ, Ολὲβ.. τ ΠῚ}, σρέογ. ἴεθ. Τ|Χ., ἃ. ἐπὶ σὲ δὲ φανήαεὶ ὦ 
ταῦ κὐρίος, δυρόν ἴθ Δυίθαι αρραγεδὲξ Τκάληυϑ, -- πο γ.. 108... 
Υ᾽; 1τὅ. 866. ρά, Ορπιρέ. -- ἔχε, δωπρέπακα. Ἐπϑοῖ. ΧΧΧΤΙ, 8, 

. πάντο τὰ φρένοντα φῶρἐν τῷ οὐρανῷ, ρΡγο ὙΝ ΣὙΜῸ Ὁ9, οπεπέα 
ἐμπιϊπαξέα ἐμροΐδ, δδεαως ΝΜ. δὸ φαίνειν ἢ. 1. οϑέσιααγο, 
ἐμοσίδ,. 8. ρρανοῦ8 ἔαφεγφ ποῖαῖ, - ὌΌΣΩ, ὑπορὶπαίῥοηδε, ἃ 
δῷ, σρδομέονυ. ϑγηεπις Ῥφ. Ω͂ΧΧΤΙ, γ. τὰ φαινόμενα τῇ καρᾶΐᾳ, 
μας ρβαγαηξ δογαἶδ, Ὦ. 6. οορίξαξέοπεα, οὐποέέδα, αυδδὶ δρ6- 
ου]αϊλοηρδ οοτάΐβ. -- ἐπ822, Ταρνοέαίωσ δπι. ἀθ.  ΧΧΧΥ͂, 
ἐφάνη 560, Ζαΐ. ὩΣ αἰδλ δ τὶ ἐπεφάνη μαρϑηξς - ΡΣ ΝΡ. ἃ. 
ΨῈ», ἀρηοόδοογ. ϑγηηηι. 1 ὅδηι, ΧΧΙΙ, 6. - πὴ Νέρβ. οσοις γ0.. 
Νυι. ΧΧΙΙΠΙ, 5. -- πε ΝῚΡΒ, νέάφων. ἴε56. ΧΙ, 5. ϑδγπεπιὸ 
Απιοα. 11, 7. -- ὭΣ, ἐπ οομδα. Ῥτον. ΧΧΙ;, 2. πῶς ἀνὴρ 
φαίνεται ἑαυτῷ δίκαιος,» Οὐαλῖ8 νῖν νεῖν οἷδ1 ἑυδῖυδ. δυεῖν 
Ῥ,ς.. μὰ "Ὁ: , 106. - ἸὭΜᾺ, νιάδο. ὅγηψν. ΟΟΒ86). , 17. ἐμοὲ 
ἐφάνη. μὲσ. τἰσειε ἐδ πιξξιὲ. 5 Ἐπάν. 11, 22. ὅπως, ἂν φαίνησς 
ταί σοι,, ἐπισκεφϑῇ.,. υἵ, δἰ δὲ ρίβοεδί, ονοϊνϑαῖος ΔΒ 6] 68. ᾿ 
4 Νίδος. ΥἹὯΙ, 42. οὐκ οἷδο ὅπως εἰς τὴν ἐμὴν ἐφάνητε κοιλίαν. 

᾿ 1ιακίηιιβ νογεῖῖ; Δίδσοῖο, φιωαίξέον ὅγε μέσγο τπόὸ αρραγιμεζϑέϊς ἢ 
ϑε4 9οἰφίμο πὰ Οοὐξαί, ν. 21ττν ἐφώκητε Ὠΐο Ἰάθῃς 6556 σ]ξ απο 
ἤλθετδ, τϑηξοεξξ, Θοη 06 δϑῆδὰ ψαγραχα οἴλαι 1.06. ΙΧ, δ, οἔ 
ἀρὰ Τ7λεοογέέμπι, Τίαίφηοια οἱ Ολγγδοξέοημεπε οοοαττοῖς οὔ- 
βασγαῖ.: 146 οἱ ὥοζβωπι αὰ Ταιο. 1, οἱ. 644. 4 Μίδος. 1, ὅ. 
φαίνεται ἐπικρατεῖν Ῥτο ἐπικρατεῖ. δῖ. ηυοαπα ἐν ΤΥ, 5. 
φυδπαύυδηι ἰδὲ ασυοαῦςδ οοπιπιοάδι θὲ αεβγεδοπαὲὶ το ἀὶ ροτοδῖ. 

(ΟΦ 471ΟΝΣ, βιδομδ, δμδηάσον, φωὶ πιθαΐο 68ὲ ἱπέρν φαγαὶ ιν 
ἄωπι σὲ πίβτιαπι σοίογε. ἴΏΛΤΙ, ζμδοιμπ, πέρτεπι, Ῥιοριῖο χα - 
δϑδῖω 4011. Οθη. ΧΧΧ, 52. πρόβατον φαιὸν, οἷς φιδηΐρτα. 
ιϑολοέ, ο, Ποηι. ποικίλην,» περκψον. 1Ὁ. ν. 88. ὅδ. ἀρυὰ δδεγα 
οἤέωπι. φαιὸν ἀχροπῖϊαχ μέλαν, οἱ ϑιιέάαο ὁδῖ χρώμα συνϑέτον. 
᾿ἔκ μέλανος καὶ λευκοῦ, ἤγουν μυέναον. . -. Ὁ - ν ἢ 
τ ΦΑΚΗΓ, 1. 4. φακὰς. “Ῥλείοασγυ. Οἰηδο. φαμῆ, ἴδηθ, ἐξα, 
ομἕᾳ. 3. ἔδπε, πο. 660. οαἂ, χὅο. Ζίοίπι. Θοα. ΧΧΥ, 64. 
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Ἂδι' τ ΦΑ ΝΤΑΣΜΑ -α ΦΑΡΑΖΩ͂Ν 

«αἀ1..1: δασωείζε οἱ Ονσεέῖπε, τεὸ πιο βοολατγέὲς ἤδέδγαν, Ῥ Ἷ, 
Ρ. γ78. 165. Οὐ μὲ 175, βγεπιὶ φαντασιοκυπῶν, φαντάζων, 

ΟΦΑ' Ν ΤΑΣΙ͂ΤΑ: » ροσέτιεπι. ΕΝ. ογεαΐμγα. ἔπε. Νυα; 
ΧΥ͂Ι, 50. ἐν φαντάσματι. ϑεοουῖυβ ᾿εδῖ Ἰδοϊϊοη θαι ΠΕ ἽἼ3., δεῖ 
Ῥοίζον  Ββαδυΐε ῥτὺ Ῥιδθῆχο, δὸ 196} πδέη, ποῦ δυιΐοπι ΤΊΝ᾽, 
ὧἴ ηοπεξαμαοπέμα Ρυῖαθαὶ : πδπὶ ἤΜ5 65: νογθαπι δἰμε εἰ 
δηδ]ορΐδε }. Βεῦτ. τορυρηδηδ. 88ρ. ΧΥΗ͂, 15. σοῃξ, ν. φάσμα 
οἱ Θεεὲξ ϑρέοξέερ, ἐς δοπερῆο αὐ Ν. Τ. Ῥ. 85. 

ΦΑ'ΡΑΓΙΞ, , ναϊέο, δπξ οοσιναἠέξα. ἸΏΝ, ρενγοπηπΐδ. ΝΕ οἰ, 
ΥΙ, 2.. Θαΐα νδ}}θ8 οἱδεπτοτ ἐ 6586 ἴῃ ἴεττας ξιιπ ἀαπιεπεῖς 5’ 4υΐε 
δυπὶ 1008 οἷιιε ᾿πξοτίοσα, ἰάεο νδεπεαν Οαρρεἶΐο ἴῃ ποέὲς ἐνέξ, 
αὰ }". 1. Ρ..92. 8,0 τεϑάϊἀϊδ56 ποὺ σνϑέρυπι. - ᾿Ἐ)ξ., ἐοΥΤ ΘΗ, 
1.6. ὕ1}11, γ. Επεοι. ΥἹ, 5. ΧΧΧΙΙ, 6. εἰ 410]. - κε. θαι, 
ΙΡ, 46. 2 Ῥαν, ΧΧΥ͂Ι, 9. Ν δ. 11, 15. 111,-13. Ζφι. ϑγπιπ, 
δες. οοὗ, λδ. 150. Τοέπι. Τ)δαι, Τη, 29... - ΚΣ : 33, 1ο6. ΧΥ͂͵ 
8, 2 ἌΡ. ΧΧΙΙ, 1ο. 2 Ῥαν. ΧΙΥ͂, γ0. δε διιδὶ. δδδϑρῖτιο. Ζέοὶ, 
ΧΙΨ, δ. )ὈΌ1 ἰαπιθα ἂν ΖΦ ρεζίο Ζοπιονϑέν, Εν. 18. Ι. ΤΧΧ 
εὐ βυΐταΣ κοιλὰς. ηποά 101 υδοῦῖπδ ὀχροστῖαν, “4. ϑγημα ᾿ 
1 ὅδ. ΧΙ, 8. ὅγπιπι. Τβεοά. 3" ϑ8δτη. 1, 4. - ΘΔ. 16. 
ΧΙ,, 4. - "πολῳ ποιθδη ρῖορε. Οἱαοῖ, ὅϑγπιπι. ΤΑδοά.. ϑ8πι. 1], 
“4. 7 υΐρ. γαλέε ἑεποτέο, Ψιᾶο 1,οχῖοα ΒΟΌτ. 8. πιὰ. - βου" 
Ηΐρἢ. ργοξιωιάιιπ ζαοίο. 1ε.. ΧΧΧ, 55. Θοἃ νἱ46 βδαρτα ᾿δὰ 
βαϑύς. - ἸΔΛΊΏ, Ργαδοὶρέξέξιπι. ἜποοΒ. ΧΧΧΥΠΙΙ, 40. φαραγξ 
ἰν. 3. ἄρσιν, ργαδριιρέμηι ποῖα, αὐάδ φαραγγωδης. - 39, 
ἐγαηδέξιια, 168. Χ,, 20. - ὍΛ, ἐοσᾳ ἐπ αἰνοὲ φρεοέοπι ἀορνδβϑίο, 
8. ἀφιεῖδ ΦΟΟΡΘΤ ἐμώ8 δἰέ, 5. ἀμιπιοῦθ οαγεαέ, ὅθι. ΧΧΥῚ, 1.7. ἐν 
τῇ φάραγγι Γεράρων, ἴτπ. ν8}} 6 Οδτᾶταμι. Ταδεὺν δδπο νογρίου 
πόπὶ φοπίγα δἤίσγομγπμο, εαγδονὶ Ῥγαεί.. Ῥαγαεπεῖ. ἐπ 
ΔΧΧ πε. 1θ6. ΧΤΕ, 2. υδὶ νἱ4, “7αρίπεβ Οὐοπεπεαηέ, Ρ. 310. Ῥδ. 
ΟἾΙ, κι. ὃ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, δ τἴδη8 ἔοπίοα 
ἴῃ νΆ]] ΡΒ. 165. Ογνεμὲ 15. Βτγεηι, φάραγξε, κοιλάσι μιν 
ὀρέων. χάσμασεν.. 756. Χ ὅ8πι. ΧΥ͂, 5. ϑγπιῶ. [ἀαἀ.. Ψ, 4ι.. 
ὅδ). ΧΧΧ, 10. απ, ΥἹ]ἱ, 10. - ὋΣ, ὠγὸόδ. 4 Ῥδτ. ΥΧΧΗ, 
6, Δ. 2.-- ΡῸν. Οδη. ΧΙΨΥ͂, ὅ, 108. Χ, 12. ΧΥ͂, γ. δὲ δ|ιθὶ 
βαϑρίυϑ. Οἱ λοιποὶ, 80. ϑγπεῖπι, δε ΤἈδοῦ, ν 1 δ. ΧΥ͂ΙΙ, 2. - 
ΠπΔΌ5, οοἶδίθ,, πιοὴϑ αἴέμο. ἴδιαι. 1Π1, 117. 866. Ὀοπιρί, τὴν 
φάραγγα. Ἐμῖ ξοτίδϑ86 ἴρ8δ8 νοκ Βεργδῖοα δίδθοὶβ 116118 
βοιϊρῖα, ὑἴ ῥτοὸ φάραγγα τϑροπϑῃάυπι οἷ φάσαγγα; δαῖ, αἱ ἴῃ 
81118 Ἰῖδεῖ8 Ἰορίτως., φασγά. 86ἃ νἱ 46 βαρετὰ 8. ν. ΠΔΎ 79. - Ὠφο γῶν 
ἄνγνα, αἀργί, ὅγπιπι, Ἰλοοά. ἃ Ἀ6ρ. ΧΧΤΙ 4, Κεῖ. ἐπεοων» 
»αἰέε. Ῥταθῖοτθα Ἰθρίτυς Πδη. ΧΤΠ; θ2. δες. οοἀ, Οἰές. εἰ 1. 
Μίδου. ΨΊΙ, 58. ἴῃ 4υο Ῥοκίοείοτο ἰδίβθῃ ἰοοῸ (ΡΙῸ φάραγξιν 
τϑροηθι ἄνα οδὲ φαλαγξεν, ϑωάασ: φάραγξ, ἡ κοιλόξης τὰν 

γῆς. Ἐἰεγοῆ. φαραχξ; πάφρος ν κοέλωμα: 
ΦΑ͂ΡΑΖΟΝ. ἶροα νοκ βοθχαῖοα. 1}, Ιυᾷ, Υ,7 ΄- 

ομίροίῃχα 7. «(,. Μρδείαξὲ... 510 Θημηη ΣΆ. 618, ᾿αϑῖα ΓΗ 
ποίανιϊ δὰ Φγωείωπεν μὰ γαρπι. Κε,. πε. ΘΟ. ῬῬτο ϑυνατοὶ 

“ 

φ 



Ἰ ," 

Ἀ 

εὐ ΦΑΒΑΗ͂, -α ΦΑΡΜΑΧΣΎΘΜΑΣ 4 
ροὰ ΓΟΧΧ δηῖοα νέδοιιτ Ἰϑολυτι. δε: 6 φὰραξων, πδ δρυὰ 
Ῥεοροβέμεπ Ρ. ὅ60. τϑρεεῖο. Τφἔδοδστιος νϑγο, ἰῃααΐε, ῥΠα- 
κδεθῖ ἴἢ ἴδταοὶα, φυοά δἱ ἱπεογρκοίοσίβ, ροδδηέδο δοῃηαῖ, Ἀρυᾶ 
Ζλεφανεέμηε 6δὲ οἱ κρωνοῦντες. Εἰτπιδτὰ ρθδεδνίδεῖϊιν σκ οὐάς 
«41επ. ὐὶ Ἰοριιαν φράζων, ἀυοὰ οχ φαραζοὶν δηδέοτ νἱάδιως, - 
ς Δ ἈΦνΡΩ,, Ἰρδατοχ πεῦχ. π᾿ νἼ8,. 4046 80. Ποϑορᾷάερῃ Α(. 7. 
ΥΙ, 6,3. αυλκ Δοξγρεῖδ' δἀροϊαϊῖῖνο γόμοπὶ εἰραϊῆῥαι, Ουρα 
Οορείδ γές, Βῖπο, δάϊθοϊο διείου]ο 171, Πουρο. Ῥετο ατιίου]ο 11 
φἐ: ὦ μοκὶ δαΐοῖ, ὥορυρο. Οοηξ. ϑολοίεἰξ Ογαπεπο, Αἴ εφγρε; Ρ. 15, 
δαομδυδ 890 γὸχ τοροεϊξοτ᾽ δρυὰ ΓΧΧ Ἱπεόγρτεῖθε,. Α γον 
“ράρ .4..}. 1, 8, κι. φαραώθης. δοεϊδίευτ, δὲ Δ᾽ Ζιἐσοδέο Ῥγασρ- 
Ἐναπα. ἘΧ, ιῦ. φαφρϑώγηρ... ἜΝ “ 

ςς ΦΑΡΕΙ͂ΤΡΑ, ρῥανοίνῃ, (ἄϑοα φαρέέθαγωνι, ΣΝ, οἰξοδιηηὦ 
πο: ἘΔ Ὁ. ΤΕ, 9. βολίδας. εῆς φαρέτρας αὐτοῦ. Ὑοτθα τῆς φαῤέν 
τραφ' οὐὐτὸῦ υἱάραξυτ. νοὶ ρεἰοῤφ. δ ἀδεα 6666 Ὁ. ἰηιοτρεεῖς, γῇ. 
Ἰοοο ἽΝ Ἰερίδεο πβυὴε, δῃξ, συοὰ φύμιο ρεδοξοσθιδιτν νὲλὺ 
ἀοιακ; ἄχυι, φαοά πὲ οκιρῖοο ἀποϑήμην ποῖδε, ἐξα ᾳφιοάιια ἀθ 
δατγὸέρα ἀϊοὶ ρριεδῖ.: - ΠΡῸΝ,  »δλάγοένα. Ἶοε. Ἂχ Ι, 6. 
ΧΕΊΧ, α. ζογομλ ,, 16. «. πῆνηε 13, Μέϊωδ ρῥδανεένασ, ΤΉτϑε. 
1Π,-ὅ. -τους. φαρέτρας. 1,δβετιάνπι υἱοῦς. φαρέερας. - ὮΝΠ, 
ἑαποσα.. ἤπο.: 2.6. ΧΙ, χο.. ΔΝ ἐδοιδη νοτθὰ ἴσϑδηϑροδιία, ᾿δὲ 
ἴα ἴῃ ογάϊμοπι σϑάΐροπὰδ 6866 νἱἀδωϊον, το δόρατα. καὶ κοὶς 
φαῤέερας, ὧὡἰ δόρατα. δὰ τνῦτι,. φαρέεξρας δὰ τονοῦν) τοβδτδίυσ, 
φυαοά ᾿οἰξΐαδι Ῥοδίυϊαε υδθδ ]ασαειάϊ. Οομξ, ἰπέγα 8, σωθοῦν. Ὁ 
Ἴ2). ολοκα, Ὡσγνισ, ἴον. ΥΧΧ, 11. Ῥε.. Χ, 2. Ὁπχολίααθ 
Ιδφτο, νοκέετηηῖ; - ἀρνίῃ, οεμέρᾳεα, ἴεκοιι. 0], 14. Ἡὶ]ς υοφυδ 
δάσπο μι ἸΠρότο ἐταπδιαϊοττθξ, -- τυ ρλον. δοωέα. Ἰοτγδαν. 
11, χλς Ἑπροι, ΧΧΎΥΉΗ, 11. ϑγπιπι. ἃ ὅδ. ΨΙΠ, 7. ΑτδΡ. 
Σλλ, » ϑαξῥεέασ ἐοηραὁ δὲ ἐδημ45. ἘΛΐδαν γοὸχ ΠθΡτ. οἹΐπι ἂθ 

οἰπηρὲδ ροχδρίς αΥτΐε δἀμὶθίεα ξαΐϊδεα νυἱδοίυσ, πηᾶὸ 756... 
4 ὅδ, ΨΕΠΙΠ,, σ. Ρϑε' ὅπδοι, “φωΐέα ρὸν πανοπλίαν τεδπδια]ῖξ; 
Ἡϊπὸ ποῦ ἱδοραίγασο δι τοῦ βοδδϑι, ;ξ σγδϑάδιω, γϑῦθα φαρέερας 
ρυσᾶς ἀρπὰ ϑγπιπιασλειπι ἀδδαχζοῖα 6686 6 Ζοσσρῆο 4. 7. ΥΙΙ, 

3. -- Λλῃ.: ὅδη; ΧΧΥΨΗ͂, ὅ. 2,ες. Ογνμὲ Μ5. Βγοπε, φαρέ- 
τρα. βελοθήπη. ΝίεϊαρΒατίοῦ ἀθ εωόρνα ταυ]έοτῖβ Ἰδρίτας 81:. 

Υ 4 2. δον « τὰς ΓΛ ᾿ 

ΦΗΡΜΑΚΕΙ. 4 (εὔδαηι φαρμακία, ν. ο. Ἐκοᾶ, ὙΊΠΠ, γ. 
Ἐτοέξ.), νεπεῇοέωπι, Γασοίπαεῖο, ἱποαπέαξέο. ἘΏλθώΣ Ρῖυτ, ργαδ. 
φέερίαφ. ἴο5. ΧΙ ΎΙΙ, 9. 12. -- ἘΣ Ρ] τ, ργαδεοείρίαο, Ἐπκοά. 
ΥΙΙ, 11. -- οοοὺ ρίυτ. ἑάοα Εχοά. ἯΙ, 22. ὙΠ], ,8. γιβο. 
οἱ ϑαρ. ΧΙῚ,ά, ΧΥΠΙ,. τ. δὲ οοπέ. Οαὶ. Υ, 20. ἄροο. ΙΧ, 
321. δὸ Ζιεχίοοη Ν. Τ. 8. Ὦ.ν.. ψψν. 

ΦΑΡΜΚΕΥ ΟἸΜΑ͂Ζ, «τοηδβοίέε μέον. δ 5) ἑποαηέαξίο. 
Ῥε, ΤΟΥΣ, 58.. φαρμακευομένη. εὐοοέα ἑποαπέαίΐξοπες 8. ἐπρέξ- 
ἑμέα ἐπ᾿ αγὲθ ἐπραπεαπαϊδ, -- Ἰῶῦ ῬΙΒ. ρῥγαφεεέβέξα μέογ. 2 Ῥαῖ. 
ΧΧΧΊΙ, δ μἰζείρεν καὶ ἐφαρμάκεύετο. 3 
“Ζοῖ, Κ-. Ἑ 8 



4 ᾿- ΦΑΡΜΗΧΕΥΩ -ο ΦΑΙΣΙΣ 

, ΦμρΜΑάκξτχιν μοπφῆοιο ας μάπονο μέοπ, Αδ, ῥγάἀδεξῥα 
αἰδα μέοτ. Ἄ2Π Ῥθτι, ἐποαπέαπθ. ἙἘᾺ. (μέμέα ἘΦ. 1, ὅν φαρ» 

μακειίουσα. 2 Νίαοο, Χο. ιθ. ὑπὶ ἀδυμίως φαρμανεύσαρ. ἑαντὸν 
ἐξέλιπε, Ῥτδθ' ἱπάϊβμεαϊλοῃθ δωξζβέο “2880 δι8ὶ Σρδὶ -σῃουῖδαι 
ςουδοῖξο.. “ ,., . ἐπι βθνν ς Νὸ ἀδ τόν τοὶ ΕΝ 
νι. ΦΑΡΖΖΑΚΟΌΟΔΙΑΙ, ΟΥ̓ ΜΑ,, ἑποαμξον.- γε ραΐϊς, ἐπ. 
οαπέαπσ. Ῥ8. ΤΟΥ], δ. δὲ ἔδύνδι; ρεὰ ψαρμανόϑεοι αἸἰλὶ τοοδυς 
φαρμακοῦ τὸ ὨαΡραῃϊ, ᾿ Ὑ νν ἈΝ ὧν ἀπο οἱ 
᾿ς ΦΑῬΜΑΚΟΝ, νοχ τοδᾶία, τιοάο. νροθσῶμπι , Ἰοοὼσοιτπον 
εἰξαίηαπλ τ ἐμ να ρτιρ γῆ » Ἐτγαεεεὶπἐαο,.5 Βιορ. Χ,,5.) Ῥᾶϊο,., 
Υ, χ2. Νιδὶ. 1Π]|| 4. τχουμένη' φαρμαωώονῳω. τὰ ἤέφλέιρο... Ἐπόαμα 
ἹΝνοδέδμεο τοἀᾷιάΐε ἄμα πιαϊεεέογιώηι ν. ηρορὶ οδδϑου ἃ σωεσο 
φάρμακον. 8968. εβῖ ἃ. πιδδοι]ο φαρμοηκος., πα νεποβῥολῃπι 8. 
μ᾿ ἀμία ᾧ ἄκου Ἧ ὙΙ, χρ.. φάρμακον. ζωῆς ν ἀρρορε ρον σε 
αἰϊλο. 8ᾶρ.1,} ᾿ ὀλέθρου, ΨΑΠΕΤΝ8, Γὰδ ρα. 
Ὑ1ᾶο οἱ δίκας, ΧΧΧΥΤΤΙ, ἜΑ ΝΣ ΤΠ. 
ΦΑΡΜΆΚΟΙΣ, ναπφῆομα, ζασεύκαόστ. στ μδεξιέμοαης 

ἐασιδ. 7πο. Τἠεαοάν «9. Βα. Ομέπέα 'Ῥ8ν. ΤΟΥ, 5... ἀρϑίσηῃ, 
πιαρμδ, Ἑποά. ΙΧ. ..χ,λ1 - πόσο ρδᾶτὲ 18, τωϑδοὶ ῥγάδῳέφία- 
ἐρν.- Ἐχοά. ΥἹ, χ1. Τδθυῖ, ΧΥΙΕ, ο. Διο, Ἀ],.Ἂς τ πϑωθῃ 
μαγέ. Ῥ δ, ἤοεπι, ρυαοεεϊςἑαέκές. Ἐχοᾶ, ΧΧΤΙ, γγ.. Ὑλάδ φοοψοο 
δΒΌΡΓΙΔ 8. Υ. φαρμῶδον,". ἀο Βλλνδόρ, ἀν᾽ τς ὡς ὯΝ 

ΦΑ͂ΡΟΣ, τιραέἑπδηξιληῃγ ἑραωτασπέωπα. “ἼΔᾺ 9 ἰάθπα, τἄρου 
Τιονὶε. ΥἹ,. 11. Οουε, Φογοάοέμπ Δδ.. Π, ο. 1.22. δοοδ, Εάνστρ. 
“Ῥάοση. τοϑδ.. εἴ. Αγίδἰορλ. Τἤ δε. 'νὰ 807.. Ηωγοῖΐ. φάρονν, 
ἑμάτιον, περιβόλαιον. Ἰάε;;: φώροργ, ἑμάτια.- Ὠγιιδέμο: Οὐ θαοεί. 
λαῦν. 110. 1. ς. 68. τοῦει. ἀοτίπας αὖ Ῥμοῦτ, Ἴδν,. φυοὰ ἴῃ 
ανέοο 7μγὲ8δ Ἐδταΐοὲ ακροιῖκας χεηχρ »οἰανιοχμέν ἧμο σαρμέ 
εἰ ζαοίθε ἰοέα, ἀκορρίἐς οομἶϊα, “εἰαέμ οὐ δνἐξιργαιμ. ἧ; : 

ΦΑ ΡΥ, ριεέμγ. ἸΤῪΔ,, Ἰάδαι. Ἰοῖεπι. 11, “5. ὝΙΝ 
δαγδα. κα ϑδι, ΧΥΠ, 858. ἐκράεησα τοῦ φάρυγγορ αὐτοῦ. γι» 
᾿ἀοοϊοσ ἀπ ππουϊταῖθει πιξβηδτθ νοϊυΐέδθς ἡὐξαὶ ἐμτίητον νἱάδοῖας 
δυβξορδιο Ἰδοῦθχα νίποθχθ,, αδιυα Βασρα δεσορῦπαι οὐοί φεα, 
σθαι Ἰω πιδηξεπ, ΟΝ δαγδα οἰπυίβοιεο, ἀσοσίε. δέποπἐο 
σα. Λοῦν. 8, Ὦ. ν. ρᾶρ Κρ, πιωΐδεπι δθοῖ,, Ἐξσἄθνα ἰοτῶ 
εἴδπι ρυιίυς δό4πθ δὸ πιδπ οὔαλ ὕδερα σϑιιδοσδεδ. Ἀ}ὲ ἀξοὶ 
ῬτοΣ τ Ανν ̓ ΓΕΊΆΓΗΝΣ πῶς ΧΧ, χὅ. Ρχον. Υ͂, 5. ὕδπε Υ͂, 
17. τ. Ὃ ; 19. Ι, 3 Ἡεέγολ.. ᾿ δὰ ξ, 
βρόγχος. στόμα. Οομξ, “οολανίὲ Ἥωτοι, Ἄς ΣΎΝ 6. 

ΦΑ͂ΣΕΙΚ. Τρεὰ νοχ ΒθΡσ, πὸ8, γαπδέέια. ϑὶξ δοΐϑας 
νοοδῖοτ ξοϑῖαπι 11πἃ δηπἰ νεγϑαύίυως. Ῥδϑοῦθ, ἃ σαι βέζι δὼ- 
Βο]ῖ γγδοίθσθημτβ ἔοτϑα [δγαοιϊέασιιηι, 2 Ῥασ, ΧΧΧ, χ' δ. 15. 
ΧΧΧΥ͂, 1. 6. οἱ 4110]. ᾿ ΟΣ ΤΈΩΣ 

ΦΗΣΕΙ Χ', ἰάοτα, ρτὸ δοάξιν. δγηιπ,, '͵ παι, ΤΧ, 2. 
ΦΑ'ΣΙΣ, ἑἐκπαϊοαξέο ογὲμπείηΐς- ἑαίοηξέδ. ϑμδβαπν υ. δ8. 

ἄγγελος ϑεοῦ λαβὼν φασιν παρὰ τοῦ ϑεοῦ, διαροῖυς ΠἈ οἱ δοοῖ- 
Ρίε ἐπαϊφαίέοποπι οτἰπιϊηλε Ἰαέφαι α΄ 1)90. Ζοζίωα ἈΝΟΎΙΑΙΙ, 

δε δ 4{πε- 



-- 

ἐς ΠΩ͂ΜΨΚΩ. τὸ ΦΑΈΝΗ (ὃς 
᾿δλΒ. δόμα, γ.ἀρθεκα ιδὲ, φύσεις ἐκιλοθνεο. πᾶσαι αἴ μηνύσεις 
κῶνιλιϑενάωκ αδρηβδιων. Ὁ ΘΠ - οἰ τ νὸν Ὁ 

ΦΑΣΚΦ,, ἀἶοο, αἰοεξέο. “4, Ἰάδηι. σ6η. ΧΧΥ͂Τ, 20. 
Μίδοιοι Μίδας. ΧΑ, 55. ὅν. Σίσογολ. φάσκει, λέγει. 
“ΒΑ ΣΖΖΑ͂,. ἐραάΐδος. ἣν». δοπιθ., δδίαξα,, νἔδειπε, ἐρδοένιςσε, 
δίσημπι, ἷ. 4. φάντασμα. ἼΝΛ2. ογδαξίο, ογεαέμγα. ΑἹ, ΝΝυΐα. 
ΧΙ, 86. υϑὲ ὁχ σδῖρο πη ἀοτένδιαπὶ ᾿ρυίαέμς, ῥταθίη 888 
γεδλοῃοοίείρειθ 3, ας δἱ Ἰορ ϑὰδης ΠΙΦΉΩΣΙ δου ὰδ ρονεσηξέσ, ἡιοπαεγέδο 
ἐλ φ]λοποτεῖιξ, οἱ φάσμα ἰἸορίον ἀρ ἐρέσέος, ᾿. Μοξοθγοίσρ;, 
οὐ. Ν᾿ καρεα 6. ν..Ὁ φαντασβὸι. -- ὙΡῚΡ, οἕδτο. 10Ά. ΧΧ 8; 
φάσμω νιριεερενὸν .. ἐδιωῊ, ὁπασέμντετα --- ΠΛ, ἑιεαῤοχεδέο! 
ἴκο ΧΚ ΘΙ, ἢ. βοῦτο ἔστο φᾶσμαι,. ἦσο δδισίσησ αι. [τὰ βὲδε 
δμσ. δέὰ. κἥανο δ ιακι ἐμϑοτζους εἰδ, ἀεοτδια δαοό, νότθᾶ τοῖδν 

διδλεγε Νοχαο έν 15.068. τοΐοττο κοδέυιθύασς δὰ πὸ, έδέο, 
4ᾳυοὰ δγπιπιαοΐπεο Ἀν 1.» ροὲ- ὅρασε ἐξατευιῖλθ, δοηιίονι 9 εαδδε 

οἰτὶ “ορεεδῃ ἀπιοκ. 6δκα μέθυσμα ν᾿ ἊΣ εἐξ: φἴοδθα τοῦ. σύκερα, 
ΤΥ σλΡ, Ὠθαρο δὰ ἥωροῤῥέ διοιοτίεοϊραι, τὸ ἀέβοτια βοσῖς 
ἐξ, ἀρφίοτοῦ μέθυσμα ἀλχὶδεο. δ8ιρ. ΧΥΖΕ, 4. φάσματα ὠμειδῆς 
δρεοῖρα ἐσέγέσα, . ΟΟμξ. «εἰέωι, Ἐλ Ἢ." 15 ,:. Ἰδοηιαθ ΔαΡΎ. 
ἀσματαιλέχετρε τὰ ἐκ ἄπῳ φατόσμενω} καὶ ὅσα φαντάζουσι 

ἀμβηηθβν μλουδα ἤ μεθ ἡμέρὰν ἐν ταῖς τἐρημέω!δ, ἀπὸ τοῦ ἀέῤοί 
λαμβάκαντα, μορφαῖς... οἵῳς "ἂν. ἐθἐλωάο: λέγε. οὖν φάσματά, ἧς 
«ἀπῃεεμφὶ... καὶ μὴ φαμτοαμφαα. Εσάγσᾳ. φάσμα, φάντασμα, 
θημᾶζον , τ τέρασ. 1.4». .ζγεὰ ΨΜΦ.. ἥποπα, φάσμα , φαντάσία; 
σπεὰ ς «οὐδωλαᾶνι- ἜΣ κει ν δ᾿ ἘΝ ᾿ 

᾿ΦΑ᾽ ΤΊΉΗ,, ρμεὰάδεερο, ἐἐἀδιφμπι. οι, Ἰἄοτῃ. ΤΟ. ΧΧΧΙΧ, 
, φοιμηϑῆναι ἐπὶ ψκενῆς 'φρυ «. ἀφεδαῖκα δά Ῥγαξϑορο τυίθηι 
146 οἱ Ῥτον, ΧΙΨ, 4. ἴδε. ἱ, 8ὅ.; πῆρε, δέαδιμέαπι, ἃ Ῥαν, 

ΧΧΣΤΊΙ, 5.8. ράκναρ στρνξοφ. ψτήγουρ» Ῥηὰδωρρία οὐλμδνὰδ ᾿ν 
οσοιϊῖ. Οοπξ, δὰ ̓...}. ζΖονναὶ. ͵ϊοθοοίδ, ᾿Οὐέ. 10, 111. ο..΄1το. ὁ 
ΠΒΔΌ; εδα. 106). 1, 17. ἐσκίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς ακνῶὸς 
αὐτῶν , ῥαϊίατιηὶ ἑανδὴοαὸ δά δἐωδιδα" Αια εγοσνιώθ ἰὰ ἴδοηυ» 
ψιφιὦ. δᾷ Ὦ.}. Ῥουΐακε, βδὴρ σοσοϊομδιι Βεὲ ἀεσινδιίΐου νοοῖ ἃ 
καὰ, ἤν 4υδέθῃ να ποξᾶϊ αὐμϑν ον, αυὴᾶ δἴθτοονα δυδεϊσουν 5} 

ἀϊρμια. γο] οχ. δορέμεῳῃ,. φιαρυλὶς, 4}12 οἱδδιιιιηῖϊ, Φοδ᾽ οὔτε 
ὅγυ. οἱ Ολαϊώ, Ἰορλδεο, ἐοηρίϑετο. Ἐπ δσμίρητία Ζίοολδρὲ ἂθ 
ψρν88. ΟΟ(. ν᾿. ιὖ. Ἰεβοξῦκπ, 9 051» δὲ μβοϊίυδ, ὩΣ μαλῃὲὶ νἱν 
θεῖος, ΞΔ ΒΕ. δι, Ἡοννοὲ πιδεοοίᾳ. ἐγίἐ. 11,.χ.. ᾳ. ὅμ6. 
δρη. οἱ Ῥ, 355. - ΠΡῚ, δονέδε. Ἧαδν. 1Π|,.-16. οὐχ ὑπῶφν» 
ξουψὲν. βόες ἐπὲ φάτναις, οι Ἔτοπε Ῥονεβ δὰ ρὑγαδοαρέα. Τίδ 
υοᾳυο 2π6. 7πέ. 810 ἀρυὰ Τλῥέϊοδέγαξεπι Ἴοοη. Ἰ1Ὸ. ΤΕ. αἱ τα, 
Ρ. 88. βαῦς ἐπὶ φάτνῃ, δρε, αὐ ργασθερο, τκ' Θἰεαγίο ἐχ ρομ- 
ἴως.. δϑαίσενωρ Τὴν, Τ. Π..». νάλι. Ιοῦ. ΧΧΧΊΧ, 9. 1ω6. 1, 5. 
δὲ ΗΔ». ΠῚ, 16. νοσομλ φάτνη πιοῖϑι Ἀπιόδ ἐἐάδιξιπι ἀειιοῖατφ. 
Ῥυῖας. Ἐποάοιιᾳὺθ β6π8ι ἰ)) πὶ δρυὰ 2 οδίμοοπι ΤΡ. 1. οαρ. εΔὶ 
δασρύγξεθεο δευλτεαῖν δαϊμαδίως ὧδ ἰδεγν Ρ. 532. 88α ἀπ δυιηῖ- 
Βα: 11}16 Ἰοοῖθ. πα λδχ τ φοοδϑ1ἀϊθις ὰ τς ὐύνὰ Βέοἐξνο,. 

΄ 4 



456 ΦΑΈΝΕΥΟΒΙΑ) «ὦ Ὡάδ1 ΖΩ, 

αἰ ῥχορχίδ οἵ σοχαπμιὶρ νρῦῖδ τρί. μδαμπασῖπ ΑΝ εὐδὶ!. Οΐδοι 
, ἦν ΤΠ. οορΐοβο διδολι δῖα, ἀδδβοσαῖοσ 146 δδίποι Ζσαέσου δὰ, 

Ἵ!, 5. ἣν. ν. Ἐπ κι λυ Ὁ τὺ, σιν, 

᾿Π ΦΑΤΝΔΥΟΜΟΑ͂Ϊ ,, ξα μγάσσόρεν ΡοθοΥ, ὈλΒ4, ῬῬΡαδενρο, 
Ἰδεοά, Ῥτον. ΧΙΝν Ν νάι φατνευϑήσενκιε. Ἰυϑρὶϊ Ὁ.3}43. ΕὟΝε 8, 

φαενιάζομαι- γον νον" ΟΝ δε τα 
. ΦΑΤΝΙΔΑ ΖΟΙΜΗΙ,. ἐπ: ρυαυόῆροβονορ ὅσα Φόπρενοῦ. 

ΟΞ, γαδδθρθ. μίαν Ῥτον. ΧΙ, 4. φαενίαζεταν' γέννημα 
ἐκλεκεὸν, Ργαδεφρέαίμν, Ἰῃ. ἃ. ἐπ ρμεασεορο γερονπέξεγρταν θά ν 
αἴοοξυδ. Οομξ, Τογτοὶ: ΨΔἰφό. Πγέξιηριηδοι οὲ 487).. δεῖαν δα- 
ἔσωι ἀφείζα Ἀανάϊ856 ῥτὸ ματεοὶρίο Βαϊ] νοοΐδ Ὁ3Μ. Ὁπέ δον 
εἰσώσιι ὅγ ρῬγθθθρ6 Ῥοπαμεὲ δοδίδοῖο: οδοσ πο 406 ᾿βδοδανρὲ 

Ἡ ἰον. Ῥ. 1,10. ΤΙ. ο. ἅι. κα ᾿ὐροῦδ ἡ φίδαον Ῥεὸν ΧΥ͂ ἘΦ. 
ἀράϊε86, βοῦν φατνεαζόμενον,, δονόπε σαφἐπελξμην, 'Ῥτο ὐϑις Ἢ ΨΦ) 
ψίδα αὖ Ἀ. 1. Ζοηλβαιοσονιλὼ 1,6α. ᾿ἀσόνπ εν γἠοπμὶ τ. ππλονο πο Ὁ 

᾿ς ΦΑ͂ΤΝΟ 2, ἰαφεισατέδιρα ἐάρο: ἣν ἡ ὐπαομῦ Εκϑοῖ ΧΙ, 
λδ. πτεφατγωμένα» ἐαφιεάξας. «ἸΌΝ ἐσβοῖ, "οδέερο.. κα ΘΟ Υ ΥΊΣ; 

 ΚΒὶ, ἐφάγνωσε κέδρῳ τῶν! οἶκον ἄνωθεν Υ' ἐαφπεατέδμο σοδείαιϊδ 
ἐοροδαὲ ἀοχτοσὺν κορδξθολῖνιδο δὲ νον .1.ν..} Χ ΠΟΎΣ Φύλολθαν 

ο ΦΑΤΝΩΜΩ, (αδέκερι., .δασυσάτος ἰαουδὰν»ΈΟΑΥ 
οἷυτ. οαπέβοντἑ ἐγᾳάσα. τ Ἀλδρ. ὟΕΥ; 8.. 280, ᾿παϊορνώθαν 
ἐὐπι. ΘΌΡΒ. 1, χά. ἐν: τοῖς φαενώμασεν αὐτῆς κοίτασθήσθνται, 
ἴι Ἰοφμόλτίρμε οἷπδ ουδολμος, Ψοσαιν μοῦτ. ἀθ σοϊαπαταωι 
οὐπδπϑηῖδ τϑοδηϊτί σχοπὶ ρἸεεΐαδ 8. ἰπέστγρτοϊαιὶ -δὴδε. οι, 
Βοοπανιὲ ΐεγος. Ῥ. 1. 110. 4, ο, 6. Ρ. τοῦ. - Ὁ», ἀπε μας. 
οὐωπῖ, Ολπε 1, χδ. ιφάενωματα ἐν χιυῤάρισσὸν, ᾿ἰδοπανέα 
ποδῖτα σαρτονδὶ. Ἐπρτνοδϑοττης Ἀνὶ, ἀε Παϑεογεῖμδϑ δῦ ξορὶ 
σοϊυητῖ, πδαὶ Ομ Βδράξ ρον μοῖ, Ὁ θυπι ἡ -- ΗΘ, σαπ» 
ἐόσιπο.. Ατοοϑ, ὙΤΗ͂, ὅ, τοὶ φατνοίμάτα: τόδ΄ ναδῦ», -ἰφόξηανία 
ἐεμ»Ὁ}1.- ῬΙούΐδαμὸ Τατε Ἰεῤίθοα νίδοπεαν πη πω, πω, αβίαα 

ἐἰτεμαδ) 601}. ἀΣαΒ, Ἤ οι» φέγμδα, ξόγϊορρό Ἀφρίαδιπι, ἐπι ἄεεο,, 4 
ἃ. πιεγαεῖο.. Ἐκ ἐϑλισά θα: Τροδοσηϑδέ Ἰθρόταῖε σαἱ ἐπε βόκόναπι 
ἀτνρ.: οι σϑτὸ οἴάϊταυπε, πδπ δ ψ ΙΒ σπΘΊῺ ροιἐεδμὶ 66 
α΄ Ἰτ οαἰς, 486. 9881 ἸΔηυεδτίατα νιδξοῦα." δεβάαε: φαννώμαξα, 
σανδώματα,γ στέγη ϑιάγλυφα. Ἶτα τ Ζὁ6: ΟΡ ὲ ΒΗ͂δ, Ἔτεπι,, 
εἶὐδξ ᾳυοᾶ ρτοὸ διάγλυφα τᾶα]6 “Ἰρὲ 9ετὶ ρει πὶ οἱέ διαγλυφόξ, οἱ 
αὐ σοσεαι στέγη Ρεδοπιϊεδευν ἢ, νι άθ. δὲ 2 Μδοο, , γθ.᾽ δὲ 

οὐμῆ. ΤῬοδίμμοστι 1.. ΜΠ. Ὁ. 27. πέραν, 122. Οαεαπόοηθεπε ἴ8 
«ἀἐλοιαδιπι 11." ." σ΄1ττὸ δὲ Ζδορηεπε τηὐδδοῖδ, ογδει 1, Ἡ. Ὁ, 

λά. Ρ 566. ἊΝ τς ΝΕ ΟΣ. 

. ΦΑΎΝΩΣΙΣ, ἰἄοστα. "5λ.,.ὄ εὕσπα ἐσσαραία ἐπϑέαγ' 708» 
ϑάγμώπι, ἐσφειραἑπόν. ι. Ἀόρ, ὙΠ, φοῖ!. Ὄντὴ, ἀπιδιασνεπε, 
ὅγπιπι. Οδπξ, 1, 16.2.65. Οννλλξ, 348... Βνοηι. φαενωσεσι» 
διαγλυφαῖς. . ᾿ ΝΣ Ὁ. 

. ΦΑΎΛΜ,Π ΖΩ, Ἀγὸ υἐϊὲ λαῦσο, “οοοέ ζοΐο, οοπέοηιηο, ΨῬὲ- 
ἱραηνᾶρ. πὴ» ἰάφει. Ορα, ΧΧΥ͂, 54. ἐφαύλισεν ᾿Ηἰσαιλὶ ἐὠιρώ- 

αὐ ὰανύ, 4 τ. κ᾿ , αὶ 
᾿ ᾿ 

.« 

τ Γε)ν έν, τννἍν" ἔν. ἢ 



᾿ ΕΝ 
Ἰ 

Δ  ΦΑΤΑΙΣΗΑ -ἰ ΦΑΥΖ ΣΥΡΙΑ ἄδ; 

τοτόχρια, »νἐϊρεπαδε Ἐδ80 ἴὰε Ὀτίγιοροιϊταταδ, ΝΗ. ΧΥ͂,20. 
τὸ ῥῆμα κυρίου ἐφαύλεσε,, ϑοταπι Τυοίιϊεξ ὀοπέοπιοίέ. Δα δὲ 
ἴεε. ΧΧΧΥΤΙ, 42. Ἡδεγολ. ἐφαύλεσε, ἀπεδοκίμασε. -- ἌΡ, 
ἐγγέαϊδδο. Τε5. ΧΧΧΙΙΙ, 19. λαὸς πεφαυλισμέψος, Ῥορτῖυα δοη- 

᾿ ἑσητέωδ, ὈἸερέρτισ ἰὴ Οὐγεπεδηέ. δὰ Ὦ. 1. Ξοτ᾽ Βοηάτυισα 6569 οοπξὶς. 
οἵἷέ τετραυλισμένος Ῥτο τραυλίζων, δαϊδιιξίδηό. ϑοὰ Ὦδο οοπὸ 
ἰδοῖτιγα ξλοῖ]8 βυρετβδθτο ρόβδϑηϊητβ. ῬΌριυϊαδ, 4 ἱστίάϑεατ, 
ἀϊοῖ Ροϊδβεὲ πεφαυλισμένος. Ζοχ. Ογνι ἐξ 275. βγεσι. πεφαυλιι 

. "κίμ: » ἀποδεδοκιμασμένους, ἐξουδενωμένους. -- ὉΜΏ,, δρογποὶ 
ΧΧΧῚ ,. 25. εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα κρίμα θεράποντός μου; 

ππὶ ΨΟΙῸ Θἔΐδιη »γῸ. πὲλίϊο ζδοὶ ἴὰκα ὕδηνα!ῖ πολλὴ Ἡ. 6. ἄνηφι. 
ἃ ανέ ἐὐλὲ ἐπε δικεπα, δάϊαποῖα ἰδταθα οοπξοτεῖτα ποιίοπο. Οὐμξρο 
8.) ἀποβῥίπτω .δὲ .ὑπερφρονέω. ἸΟΌ,. ΧΤΙ͂Ι, δ. διὰ ἐφαύλισα 
ἐμαυτὸν, νἐἐλρεπαϊ ἄλϑ ἡρδατα, Ἀ. 6. ρεικῖδέ γιὸ Ἰῃροιρίδπεῖδθ, πα 
Ἰοσυῖυβ βιπι, Ῥοϊεῖξ αυοάτῃο Ἀ. ]. ρος γοργελοηάδγο ψοτιῖ; 
Ἡεεγοῖ. ἐφαύλισα, ἀπέβαλον, φαῦλον ἡγησάμην. -- δ ῬΙΒ. ρεγὼ 
γογίο. Ῥιὸν. ΧΧΙ, χ, φαυλίζεν ἀσεβεῖς. ἐν. κακοῖς, ἱπιργοβοι 

ορῖεδσ Ἵρδοσυσι διηΐπιὶ ρεσνογϑιϊδίοπι σοπέδηπηξὲ αο ἐηργοδαΐ. 
ἰὰ ἐγδιιϑι]οσαμξ, σαΐα Ρυξαχυάξ, σόσεπὶ ηὐο ἴῃ ῥσορσία δ88 

δοϊΐομδ ἰπδῖο ποι οοπν δαῖτα. 146 αποαιιθ Ρτον, ΧΧΙ͂, .2, 
- Ὁ  ῬΥΗ. δ ὃν, 7320: ὄγπιπι. Ἐλτεῦ, 1, χ2.. ἐφαυλίσϑη- 
984 ἐφαυλίσϑη, ΡῬ10 ἀὐὸ ἐφαυλίσϑην Ἰερεηᾶιχι νἱάοίαν, δὰ 
υὐνν. 1... σϑέεσσϑ πι8]]δ, Οὐοά οἱ αυΐβ ἀἀπιεῖετο μο]ϊξ, ροδὲ 

. ἐφαυλίσϑη δἄδευιἀπιπι δεῖς μοὶ, τὸ δϑηβυχι ὀχριεββοσὶς. Γιορὶ- 
ἴον ρεδοἴοσεα ἴον. ΧΧΧ, 5, ἄτιμου καὶ πεφαυλισμένοι, ἂδ ηπο᾽ 
Ἰοοσ νἱἀ6. ποῖϊαϊα 8. ν. ἄεειμος. Αἀὰς Ῥιάμμ.. Ε, 10. (δὲ ποις, 
ὩΌΗΣ ἐφαύλισαν τὸ ῥῆμα ἑοῦ βασιλέως Ἰπτεσρτοϊαδθϊασ : Κλωδεναξὲ 
φεγ γπορᾳίαίμπι γχερέν.. ϑεὰ νἱὰς δα Β. 1. Βασωολίευπ. ΧΙ, 4. 
92. 7.,6χ. Ογνὶὶ 85. Ενεπι, φάυλίξεε, κατευκτελίζες., ἐδξουϑὲν ες" 
ϑωξέΐαϑ: φαυλίξει, εὐτελίζει,, χλευάζει. νυ 

ΦΑΎ ΔΙΣΜΑ͂, ἐϊωεῖο,, οοπέοπιξμδ, αἷδοερδοίμδ. ἸΟΤ; 
ἐχεζεαδιμνιαμδ, σαι δ δεείθηα, ΟΡ. ΤΙ,11. περιελῶ ἀπό σον 
ἑὰ φαυλίσματα τῆς ὕβρεοὶς δον, ἀιξέγδαι α τὸ ἐ])πϑίοτδ8 ᾿ρβηος 
πιΐοἶδο ἴπδ6. ]7΄᾽α 6 6. ᾳφαυλίστρια. ᾿ ΝΜ 

᾿ΦΗΥΑΙΣΜΟῚΣ . ᾿ οολμέόπιέμδ., ἐγγέφίο, ϑωδεαπηαέίος 
ΠῚ555 Ὁ], σοἠφέοξα, 168. 17,7. -᾿ 3νῦ, ἐγγέδον, 18, ΧΧΥ͂ ΤΙΤ, 
11. διὰ φαυλισμὸν χειλέων Σ, Ῥὲὶ διιδοαπηπάξἑοεπι ἸΆΡὶΟΥΌπι. 
Ἡϊίδγρου. ἐγγέδέοπσπι ἑαδέογωπι,. ΝΙΝ Ομ Οδγέσδ δὰ Ὦ. ΤΣ 
ἐὐερίοαιας, ΕΧΧ ἐοτίρεῖθβα τραυλισμὸν, 4.89 68ὲ γοοὶδ ᾿ϑῦτς 
ἘΟρτῖα ϑἰσηϊβοδῖῖο ὃς τδι 1. ϑυγίασαθ. - ΕΝ ἐγγέδῖο, Ἔδ: 

; 15. Οἷοδς. ΜΒ, ἐδ" Ῥγορλ. ᾿φαυλίσμὸς, μυκτηριδβος» 
τε αγελορ. ᾿ΕΝ δον, ποι δ ; 

ΦΑΥΎΜΖ) ΣΤΡΙΑ͂, οσπεοπιέγῖν,, μας εἀνϊδε, φιία᾽ ἐδελε:" 
ἀξ. πρῺ » ἔοεπι. ἐχοιδαδπάα, ραιαδο ροσέϊέμα, ΘοΡἈ. ΤΉ, 1. 
αὕτη ἡ πόλις ἡ φαὐύλέσερια, μᾶθο ττθδ οοπεοπιῖσὶκ, 6486 ᾿χ8θ 
Ἀἑαῖε ἀ6] 1018 ὁπιὴτα ᾿γδ89 86 οοπίδηιηΐε εἰ ἀοχίάοῖ. ΜἼλπυϑ 
δἃρῖο Τἰεγοπγπιωδ: πιαΐὲς ἀεαϊέα. Οἰοό9. 5, ἴῃ ΤΟΡὰ Ἐξ 



458 . ΦΑΥ͂ΛΟΣ. πα ΦΑΥΣΚΩ.. - 

Ἡδεεγοῖ.. φαυλίστρια, ἡ καταγελῷσᾳ. Ζες. Ογγ δὲ 5, Βγεπι,᾿ 
φαυλίστρια, ἡ κατᾳγελῶσα καὶ ἐξουϑενώσα." 

ΦΑΎΓΔΟΣ, νέας, αδίοοέμδ. σοπέοπιξδ,), ῥγαφᾷς, τδῶᾶν 

ἦωδ, «αἰωμέέδ. της, δέμίεια. Ῥτον, ΧΧΙΧ, 9. ἀγὴρ συφὸς χρί- 

ψες ἔϑνη, ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργιζόμενος καταγελῶαριι, νἷρ βορίρῃιϑβ 
Ἰυάϊοαῖ ρομῖδδ, νἷτ διιεπι δέμέξμδ, 8 ἀταβοίτυτ, οοπεραιῃΐσαν, 
81. δὲ ἀρὰ Ζ2ίρρεποπι Πιασγέ. 1. [1]. 8. ιϑή. σοφὸς εἴ ,αϑλας 
ὀρροπαπῖυτ, Οοπέ, φυσηας͵ 7 γεέεπδαοῖ. δὰ Ῥίαέοπὲρ Ῥλαε- 
ἄοη. Ῥ. 216. - πἴθν. σοπέσπιπο. δγπιτῃ. Ἰθτεα. ΧΧΤΙ, χἕ. - 
123 , ἑηξοϊϊεροπδ. Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 21. φαῦλοι. ιβειῖατ ἢΡρ1656 
3), δΔαῖ γοχ φαύλους ᾿πδ:{|8 δεῖ, - ΥὙΠ2 ΝΙρΡὮ., σελρηδης 
δώπι. ΟΡ. ΥἹ, 25.. φαῦλα ἀληθινοῦ ῥήματα, σοπέρπαλξᾳ 8. Γᾳέδῳ 

γιάθηϊαν νατῦα νεγαεῖδ. ΑταΡ. { ΧΩ, κοὲ ἀἰδδεέεηι, ἰαπριιΐ- 

εἴμπι 6686, οἴϊατα νογζέαξὲ ρἰείγαλενδ. - ἰἾΡ ν ἐπίᾳφμίξαε. Ῥεην, 
ΧΧΊΙ, ὅ, ὁ σπείρων, φαῦλα ϑερίσει κακὰ, ηαἱ ρῥγανα βριηρληδῖ, 
541] τηοῖεῖ. - »δλ, ἱηρτγοῦμς, ϑὅγπυπ. Ῥᾳ. ΟἸΧΧΊΝ, 9. - νι, 
“)αρφείδεπιε Ἰοὺ. ΤΧ, 23. Ἀσφεροκεγσις ἀρμα}. ὀγγίασαρ, ἴῃ 48 

9 β 9 κα 
(49 φονιεέσπινογε,, ΦΡΦΥΎΘ 6, οἷ 2.2 οοπέσπιξεεπι,) νέζοης, ἐπ 

δἰρίσπέσπι ποῖαῖ, ηυοά ἄο ἐπιρίδδ οοαταοᾶο ἀλοῖ μαῖξεὲ, ϑῖτ. 
ΧΧ, 16. “ΠἸεεγοῖ. φαῦλος, κακὸς, δόλιος, χαλεπὸς γ εὐκελὴςς, 
οἰπλοῦς.» καταγέλαστο. ΄. 

΄ ΦΑΥ͂ΛΟΣ ΕΠ 7᾿,. σοηξοπιέμα επε., ἱερὲφ οἴῃ. δὴ, 
4ερίμέλον. ἸΟΌ. ΥἹ, 5. τὰ ῥήματά μου ἐαεὶ φαῦλα, νδῖθα τηθδ 
δυπὶ ζονία: δὶ ῥήματα φαῦλα δππὶ νερὰ, πᾶς ηΐδ ϑεπὶ 
ἔεπιοτο οἴζα1α, 4π8118 δα πὲ γ. ο. αἰπιῖδα 80 πῃ δῖδ6 ΠΌ6ΤΕΙΔ6, 
Ῥίαγα δοὸ νἱ[ἴοβα ἀϊοοι δ δὲ βάβοη δα βαπε, Ασδρ. [Ἀ} ἀξολευς 
ἄς νογδὲδ ναηΐς αὐ πρέϊξιρδ ργϑέϊξ, εἴ ν γωεέδέα εἐ ἑπαπία 

οὔμεῖτε. Οοπ. ϑολιεπεὶξ Ορόγα πιέπογα ν. 558. β8.ηὰ. 

ΦΑΥ͂ΛΟΝ ΠΟΙΕ'Ω, ργάνμπι ζαοῖο. ἡδὺ ῬΙΒ. ρσγνατξο, 
Ῥχον. ΧΙΠΙ͂, 6. τοὺς δὲ ἀσεβεῖς φαύλους ποιεῖ ἁμαρτία, ἱπιρὶος 
εοπέοπιέοα γοααδέ Ῥϑοσαῖιντι, 60]]. ν,΄ 5. Οδοἔδσγυπι σοὶ βεηλβεῇ 
Υἱάεῖοσς μδὸ γϑιβίσμθ δεπΐθηϊϊα 9}. 22. Ηϊολαδέδε ,) αμὶ ἰπ 
ϑωρρί, Ρ. 1771. Ῥυϊπιατέδπι νοοῖδ δῦ ποιίοηθαι 8:81} ὁσ- 
οαπα, δἄεοστιο ἐγαπθυρδάπι αἰρογαῖϊξ ογαίοπι δρον δμξοου, 

᾿ ΐπο ἴπ 8680 ΠΙΟΥΔ]Ϊ, ἐγαπδυσγδιεπὶ ασόγρ᾿ ΡΘΡΡΟΥΙδγ δ. 
ΦΑΥΜΟΊΎΤΗΣ, νἱΐμας, οἰἴδαι ἐπιργοδἑέαα, ργαειξέαε. 860. 

ΤΥ,.12. βασκανία φαυλότητος, ζαδοϊπαίϊο ργανέέἑαξὲς, Ἤεεα: 
Ῥτανζέαβ, φιαδ ἐδέὲ ἑἐαπήμαπι [αδοίημπι φωραάαπι, ΄ 

ΦΑΥΣΙΣ, ἰωπιαπ, ἴμα. ΚῸ. Οδη, Ἱ, 15. εἰς φαῦσιν, 
ἐπ ἰοῦσι, Ψιὰθ οἱ Ἐχοάὰ. ΧΧΥ͂, 16. 6. Τ,ΧΧΤΙΪ, 19. ἘΣ 
8.11 θτὶ ἥλιον Βαθϑηῖ. ζζμζρ. αἰγογαπι. Ταάλι. ΧΠῚ » 18ς 
ζες. Οτιμὲ 8. Βτοπι. φαῦσιν, φῶς, φέγγος. 

ΦΑΥΣΚΩ, ἔλιοοδοο. “1.5, ψοχρυπι, ἑμοοο, Θολ. ΧΕΙ͂Ψ, 
ὅ, κὸ πρωΐ δὲ ἔφαυσε. . ΝΕ ο 



ΦΕΥΤΟΣ - ΦΕΙ ΔΟΜΔῚ. ὀ480 
ΦΕΥΤΟΌΣ, ἔωπενι, σα. π, Τοῦ. ΧΙ Τ, χο. - ὕπη ἙΈΡὰ,. 

ἃ δ, ἐωσενα ἔαοίο, «(φμ) 100. ΧΙ, 9. 1 Ἐηβηὼὺ, “απιπια. 
Ἠοἱ. ΨΗ,, 6. εἰς πυρὸς φέγγος, ἊΌῚ1 φέγγος ἰἄετα χυοά φλόξ. '- 
25, δρέσπαϊον. 5 δα. ἈΧΈ], κ.5, Ἐδεοῖ. 1, 4. χ5. Ιοε]..11, 10. 

᾿ δὲ δ 181. - 53, Ἰάσιν, ἔφδ; 11], 4. - Ἴ1θ, ογοο. 10». Χ, 22. 

Ατδῦ, δα, ἕωποη, οἷαγίέαϑ. Οὐομξ, δολιζέοπα. δὰ Ἀ.], - 

ἈΝ.Β., δογγμρέμπι. Τλδοι. Τὸν. ΝῈ, 18, φέγγους. 56. σοσθρι 
ὮδΌτ. οαδι ΠΟΙ 1π|6)] !ροεοὶ ΖΑ σοασοέξοπ., αἱῷ 5016ὲ, 1ἰποτί5 ρταῦ- 
οἷΒ ἀχρεεεεῖς φεγγοὶλ, αὐδαὶ ἐπωροτι ᾿έδσδεῖξ- πισξδταιξ' 
φέγγους. ϑὲρ. ὙῈΕ, κι. ἃ Μάδοο. ΧΙ, 95 : -"-" 

ΦΙΕ ΤΙῸΣ ἜΣΤΙΝ ἐμα σον ΝΕ Τλϑν σρλοιραῖσέ ἔμα. Ἰοῖν.. 
ΧΧΉ, 48, Ἂν ΚΝ ἥ 

ΦΕΤΙΣ, ἰμοδο., δρίσμαδο. “Ῥ. “ᾳ:. ὅγηωπ. Ἐποο. ἢ 
ΥΗΙ, 2. φέγγουσα. ρεγολ. φέγγουσανν λαμπρύνουσαν. 

ΦΕΓΙῺ 4. Ἰροῖ νοχ ᾿οῦσ. Ὁ), φογγμρέωπὶ, ΤΑδοί. 
1υ. ὟΙΙ, 18. 660. οοὐ. αεοδέ, υδὲ νἱὰ. οηἐϊαμοοπέιε. 

ΦΙΙ ΔΟΙΜΗῚ, Ῥαγοο, ἐέδενο, δορρο., ἰτ. ἐγαρίο οἶδτιθπ» 
- ὅδ᾽, ἔφγμίαδη', τὲ 67 80}, ὈΠΣ.,) ἐπ ἀὲηζε) δΘ 1 Ό6116 06: γείδθηΦ 

ὃς ραγεϊπιορία. Ῥτογυ. ΧΧΙ, τά. - ὅ5η, αὐέέσον Ὅσαι. ΧΧΧΉΗΙ, 
8. ἐφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ἀπιογο ἰμοΐτδ. ρορεγοξξ ροραϊο 880. 
- 9π, ρανοο. Οδα. ΧΙΥ͂, 20. μὴ φείσεσϑε. τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν 
σχευῶν ὑμῶν, πὸ ὁει]ΐ8 ρατοδεῖβ γαδὶς γεβέγι δ, ἢ. 6. Ὡ6 ΖΕ 
ογαξὲδ ἰλοϊύτατηι 5ΌΡ6]160 1116. Σσίποέο ἀϊκὶδ8ο νἱἀεμῖον: πὸ 
ἐδϊοῖθ δὐπιοάινπι 501} οἱεξ ἄἀθ δοενδη δ γροῖτα δ ρ δ] θοιϊδ: 
πα ἧπ Αοργγίο ὐδὲὶ νοδἱ8 ἀθοσεῖε, γιὰ ς δὲ Εσϑοι, ΙΧ, δ. οἵ 

τοσξ, Τθυς. Ι, 16. ΧΙΠ, ὃ. Ἑποοῖι. , 4, Του, ΤΥ͂, τ» 
σὺ ἐφείσω. ὑπὲρ τῆς κολοκύνϑης, ἴὰ πιέδορέμα 58 σπου ἐΐδα. τ 
λη, 7,δρεΐπο. “44. ΟΟΒ 6]. 11, 25. φείσεται. 1, ερῖ866 νἱάἀδῖον 
Ὀὴτν, ϑοπεέσγωδ σουλϊοίξ Ἰορομάυτι σπεύσεται. Ἐπρίραξιϑ., αὶ 
Βαῦοὲ αεἰξοὲα αὔῆμοξ, εἰάὸπι δεπιίορο γἱἀθταν προ ογσοῖθ Ῥέο 
φείσεται Ἰορ 580 τρυφήσεται. - ὈΌΓ. ι 88, ΧΥ͂, ὅ. οὐ φείσῃ 
ἐπ᾿ αὐτοῦ; οπ ρατοσα ἸΗϊ. ἃ ϑδπι, ΧΙ, 6, περὲ οὗ οὐ» ἐφεί- 
σατο, ὧο Βοο ποι ροροτζοῖξ, Ι͂οσϑ. ΧΥ͂, 5. εἰς φείσεται ἐπὲ 
σοι; «εΐδ. Ῥασοοῖ εἰμὶ ἢ Ὑιὼο εἰ Τετγθ. ΧΧΙ, σ. 1., κά. 11,.3. 
μἢ φείσησθε ἐπὶ τοὺς νεανέσπους αὐτῆς ν. τιδ' ρατοδῖῖδ ᾿υνϑηῖθοδ 
οἴιιΒ. Ὑίάα εἰ Ζααἢ. ΧΙ, 6. ΕΣΘΟΆ. ΧΙ δ. οὐδὲ ἐρείσαῖο ὃ 
φϑαλμός μὸν ἐπί σον. Ὠδητο Ῥοροτοῖίε εἰδὲ οουλιδ πιθοῦ. ᾿ΔΑΔ 49 
ἐλ γλοράν, 1.885. ΧΧΙΙ, 21. - πῦρη, ἀδοπισπέέα. ἴεβ, 
1{ΧΤῚῚ, 9. διοὶ τὸ φείδεσθαι αὐτῶν, 60 ᾳυοὰ πεέδαγσγφέωγ ἰοτΆΩι. 

“ Ἡδοεγχολ. φεΐδεσϑαιν, ἐλεεῖν. Οοπξ, Ἐδιμ. ΧΙ, 16. οἱ Εἴοϊπρὰς 
Ἐπο, ϑαετ. αὰ Αοι. ΧΧ, 20,ι.Ὁ0..95. “χει ΝΙΑΙ, 111,17. φείδον 
μαε.' ὡς φείδετου ἀνθρώπος τὸῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ῥᾶτοο, πῇ βᾶΆσζοι 
οτοο δἰῖο εύο. - τη, σολέξοο. Οεπ. ΧΧΗ͂, 2.1} συ 
ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σον τοῦ ἀγαπητοῦ, ποτὰ φορετοίδιϊ 8110 ἔμ 
ἀβδοοῖο, Οοαξ, Βοαι. Υ111, 5. ΤΟ. ὙΠ, ιν οὐδὲ ἐγὼ φείσρ; 
μων τῷ φεόματέ μου, ὩΘάποιθκα μασάδον φεὶ 160 ν. 8). 6. 05 πόιηι 

ἌΝ 
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ἄφδο ᾿ ΦΕ) ΔΟΜΑ͂Ι -“- ΦΕΔΟΥ͂ ΝΙ 

πη οογποῦο. Τοῦ. ΧΥ͂Τ, δ) -χἰνηδιν δὲ χειλέων ρὗ φεΐδομαι, 
τοοῖϊοΐ δυῖΐοηι Ἰδλοττῃ ΟῚ Ρατοάα, ἢ. 6. Ἰαδήοξυπι πιίδουδίὶο 

. Βαυᾶ ἀσξατλυτα: δεδοῖ, ἴον, ΧΧΧ,, το. ἀπὸ δὲ τοῦ προσώπον 
μον οὐκ ἐφείσακεο.πεύελον., ἃ ἔλοίΦ πῶθα ποι οολέδιεογμηξ 5ρπ- 
ἔστι, δ. 6. ΠΟ ψοσοπξοῦ 10 σομβρδοῖα πι6ὸὺ ὀχϑρθογο. ἰοῦ, 
ΧΧΧΙΠ, 18. ἐφείσατο δὲ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ θανάτου, ὁογνα»- 
᾿νέξ αιῖϑιι δηΐϊτθδπι δίῃ ἃ τοοτῖθ. νἧδο οἴἴδιω Ῥβα]. ΓΙ ΧΧΥΠ, 
᾿86.. Ῥ5.. ΧΥΤΙΙ, 1τὅ. ἀπὸ αἀλλοτρέων φεῖσαι τοῦ δούλου σον, 85. 
δ᾽ἰοιίροηΐδ ᾿Ίθοτα ψοὶ βοσνα δοσνώηι ἴμιηι,. δγηεσι, δὶ Βδθεῖ: 
συντήρησον. δἴδεγοῖ, φεῖσαι, ῥῦσαι, σῶσαι. ϑιγιμ τας μάγος, 
ἀοοοπῖο ϑεογνέο δὰ “46, Χ, ν. 09. "., 068 δοομπάερτ απμέέφυοε 
δέγνα, δὲ ξέα αρωε Ζμοίέδμηι δὲ ἔπηΐεμτ γορογέδωγ,. ΑΔ 48 “44. 
δγπιπι. Ῥτον. ΧΙ, χά, - Ὀκὴν, ἐδηέέοῦ, δοηδέπι. α ὅδ. ΧΎΠΙ, 
δ. φείσασθε μοὲ τὸὺ παιδαρίου, ἰθπΐδεν ταϊ αὶ ἐγαοέαξο Ῥθτυηι, 
ἘἈοοῖο ἀοεΐ, ΒΘΠδΊΩ,. - ὈΌΠῸ ν᾿ ἑπάμῤσομεέα. Ἐξοοῖ. ΧΧΙ͂Υ, 
41. ὑπὲρ ὧν φείδονταε αἱ ψυχαὶ ὑμῶν, φαοτῶπι πεύϑογοπεμν 
ΔΏΣΙΔΘ νΘΒΙΣΒ6, - ΠΌΤ, γαωρέππ. Ἰοτεια. ΧΥΤΙ, 17. 106]. 
ΠῚ, 6. Ὁιτορίᾳψυο νοσδθυϊυπι, ὦ πῈ ἀοδοοοηάτιπι, ἀετίνδ. 
Συῶϊ ἃ ΜΠ, αὐοα μάγον εἰρστίβοδξ, 880. ἴ, 11. ἀπὸ καταλα- 
λιᾶς φείσασθε γλώσσης, 8Ὁ οβιτοοιϊδείοιε οολέδοέο λλτρτιδαι, 8. 
δδέμιοέθ. δὶς. ΧΙ, 15. οὐ μὴ  φείσεταν περὶ κακωσεως καὶ 
δεσμῶν, πο ρμαᾶγοσέ δὺ Δῃ!οϊίοδο δὲ υἱποῦ} δ. δϑὰ ΠΟΙ δὺε- 
εἰηοῦτϊε ἀΡ οἴο., δ. ὁ, οαλέδοδει αϑὴλιοιϊομθα δὲ νἱβου!θ, δὶ0 
φείδεσϑων ἀρυὰ Χεπορᾶ. Ογγορ. Ἷ, 6, 19..8ὸ0 ραάγοογο, αἱ ἀοουῖ; 
Ὑ φοδπονμδ Ἡοἱστιοΐσα, Ρ. ἀοὃ. - Εὶ «τ: αἰ 
ΦΕΙΔΟΜΑΙ ῬΗ͂ΜΑ ΠΡΟΕΙ͂ΣΘΑἅΑΙ ΣΚΔΗΡΟΝ, 

ῬΡαγοο ρῥγοΐενγε νογδα ἄμγα,, . αδοέέπεο ἃ νογδὲδ εἰμγίδ. νὴ 
ΝΌΟΝ, σολέδεο δεγπιοπθε. Ῥτονυ, ΧΥΤΙ, 47). Ηδεγοῖ, εἰ 1,65. 
ἐμὲ 275. Βνεπι. προέσθαι, προδοῦναι. β 

ἜΟΥ᾽ ΦΕΙ ΔΟΜΑ, πνοὴ ρατοο. ΜΠ, διῤοοέαο, Ἀ.Ὶ. 
«ωγίμδ ἐγασίο, σγανέξον γοργελοπάο. ὅγπιπι, Εῖον. ΨΊ, 5. οὐ 
ἐφεισάμην. Ὑιάο Φαελίὲ ΟΡρ. Ῥ. 46. 

ΦΖ ΔΩ), Ῥαγείπεοπέα, πεϊδογὶ σον δα, 860. ΧΤΊΤ, 18. μειὰ 
πολλῆς φειδοῦς. διοικεῖς ἡμᾶς » οὕτα του} ῖα πιῤδογἐοογαϊξα ρα 061» 
88 Δ08. εχ, Ογνε 115. Βγαπι. φειδοῦς, φείσέως., εὐδπλαγ- 
᾿χνίας, Ἰάθαι : φεεδοὶ, φεισμονὴ, εὐσπλαγχνία. Ἡσογοῖ; φειδοῦς, 
φειδωλίας. , Ἂ- 

ὍΦΦΩΣΩΝ, Ῥϑεο, ποιίϑα ἤωανί;, Οαηφοε, τε ρυΐλ- 
ἔτ, δίν:. ΧΧΊΥ͂, )6. ὁ πιμπλῶν ὡς φεισὼν σοφέαν. 

ΦΕΜΜΟΥ͂ΝΙ νοὶ ἰυπία 4). φελμῶνε, νο] φελμωνὶ, τοῖ 
φαλμουνί. ἴρδα νοχ Ἀερτ. "2085, φωῤάαπι. ( Οομιροπβέϊα 6820 
ἀνρβις μδδὸ νοχ ὁχ ἀπορτδ πϑμιίπῖθηδ, "505 δὲ "8 ὍΝ, 4089 
ἤᾳ 865 ἈῸ1Ι. [Υ, 1. οἱ  ΆοΕ. ΥἹ, 8.) ΤΏ δῃ. Ψ1Π, κιὅ. δὲ γἱ ἀ. 
Τίαπιδη, Νοδιίδ, Ἐμάοαϊωμδ: τὴν ἐβραϊκὴν φωνὴν τέθεικε τῷ 
φελμωνὶ ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν τῷ προσφιλεστάτῳ, τῷ ἐφεστῶχε κατ 
ἐξοχὴν, τῷ ταῦτα δεικνύψει. Ὑίάθ χαοᾳιθ  έογοη:. Τὰ Οέδει. 
4458. ἰῃ απ, Ὅτο τῷ φελμῶνε οϑετυρίο βοείρέϊας τῷ φελμῷ, 

ἢ 
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δὲ ΒΕΡΟΙ ΣΟΥ τῶ ἑεέρῳ» οἱ Ῥεδεῖετεα δὰ ἀέρων: ἢ εἶδορ δυνάμεωρ., 
Οουξ, δῆρτα ἰὼ ν. ἐμμωνεὶμ, δὸ σον ἤομι. Οδά: Ολέε, 
Δαπὲσζὲε Ῥ- 82. ᾿ ΝΕ ᾿ ' ΜΝ; 

ΦΕΡΝΗΝ ἀοα, χων δροπδα ἀῇὔονεέ σὲ (αἰ παν δέν. ὙΥἈ 
ἐηβδη. ἀοέαπαάο. Ἑχοὰ. ΧΧΙΤ, 16.. - ἼΠῸ, α06. δα, ΧΧΧΙΥ, 
12. Εποᾶ. ΧΧΙΤΙ, 17. γ166 εἰ 5 Νίδοο. 1, 14. Τοογοῖ, φερνὴν 
προὶξ, δῶρα νυμφικά. Οἰἷοσο. ἐπ Οοέαξ, φέρνη ( δοτο φερνὴ ), 
προὶξ ἡ δωρεα. ΕΠ ΄ Ἧ ᾿ ὶ ᾿ς 3 

ΦΙΑΡΝΤΙΖΩ, δοίο. “Ὁ. ἰάειι. Ἐποᾶ, ΧΧΗ͂, 16. φερκῇ 
φέρνεεῖ αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα, νοὶ ἑαυτῷ εἰν γυναῖχα, υὑἱὰ ἴα εὐϊξ, 
“4ἰάζηα Ἰερίτατ, ' Ι τ 

ΦΕῬΩ, το, αὔονο, οὔότο, οἷο, ααἀάμρο, μογίο, αἷε: 
Ῥογέο, δμδέδπδο, ἐοΐδγο, τϑρὸ, ρωδοῦπο, οαρίο, ἀμζόγο, πιζέίο ς 
εἰ φέρομαι, σρίξον,, ἱπιρδίες ΟΗΤΟ. Δ, Θόχες Ὡ) οξεπ. Τὰ. 
ΧΥ, 1. [φσέρων. “- ΜῈ. ΗἸΡΗ. ἃ μ|3, νεηξγε ζαοίο. (Αἱ ἰὼ αὶ 
οεὲ Ηορδαὶ δ᾽ ᾳαιιαμῃᾶο δϑέδι οσουττίῖ.)} Οου, ΧΧΥ͂Ι,», ἔνογκον 
μοε ϑήραν, αἴῇεν τοῖδὶ ἔοσδιω. Ὑ1496 εἰ νυ. 14. 17. 66. ΧΧΧΙ, 

ϑηριάλωτον οὐκ ἐνήνοχα σοι, δυΐπιαὶ ἔοτὲφ ἀἰϊδπϊδῖαπι πο 
αἰδμδὲ εἰν. Ερεγοῖ. οὐκ ἐνήνοχά σοι, οὐκ ἀγήοχα, οὐκ ἤνεγκώ 
ὅσο. ἴωον. 11, 4. οἵσεε αὐτὴν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ααρων, 76γδὲ 

,, 

- 

δ] πὶ δὰ δ]ο6 Αδγοι.. σϑω. ΧΧΧ, 15. ἔλαβεν (δυναυάϊ απ. 
αὐτῶν), ὧν ἔφερεν ἐν χειρὶ αὐτοῦ, δῶρα, δαπιθδαὶ Δ᾽ 1116, 
ἄὸ ἤἔδεοθδι ζίϑι δθα, ἄοπα. Υἱάο οὲ Εχοά. ΧΧΧΥ͂, 20. 
1,ον. Υ, 7. οἵσεν περὶ τῆς ἁμαρτίας, οδογσέ ρχτο ρϑϑοδῖο. ““4ιμ- 
σε. ΧΧΧΥΙΙ, ἃ. - 3755, ἄοπϑα πιρέέα δὲ οορίοφα, Αἴ. 
Ηοε. ὙΠ, 15. φέρε, φέρε. Ἡδθοῖς δηο, γοοθπι ργῸ ᾿ορογδ- 
ἶνο ἀηρ]έοαῖο νϑεδὲ 575, ἐἰϑαϊΐξ, αἰέμέζέ, οὐπὶ 1οὰ Φρδηῖ6. 
εἶσο. - ἸΩΩ ἔπιρδσ. δίῃ. ἴοσιι. ἃ δῶν, ἄα, οφρ. Ἄπι. Π], 3,5. 
φέρω. -- ἸΣᾺ ἴτροτ. Ρ]ΌΥ. 8 3, ἀαέ6.. 65. ΧΙ, Υ]1, 16. φέρετε 
τὰ κεήνη ἐμῶν, αὐσαιροΐδο ἐπιεθια νοοῖ. 3 ὅδ, ΧΥ͂Ι, 40. 

τε ἑαυτοῖς βουλήν, ἀα!6 γοδιδηιοε ἰροῖ8 σομδὶ δι. Ῥ5, 
ΧΧΥΠΙ1, 2. ἐνέγκατε κυρίῳ δόξαν καὶ τιμὴν, ἀαἐο Ἰομιῖτιο 
Εἰοτίαπι δὲ βοποτθηι. ὙιΔ6 οὲ ΡῈ. ΧΟΥ͂, ». «-Ἤ δ») ΗΐρΒ, ἃ 
ὯΔ, ἀρρονίο. Ῥ6. ΤΧΥ͂ΤΙ, 82. σοὶ οἵσουσι βασιλεῖς ϑῶρα., τἰδὶ 
ἤενομέ τοροα ἀοτδ. ιαο οἱ Ρεο, ΟΥΧΨΥ,, 11. δϑορῇ. 1Π|,λ:. - 
πΉἢ ΗΊΡΒ. ἃ ΜΩ3, φαΐγα ζασῖο, πὰ, ΨΙ, κῷ, 5 Ῥατ. 1, 17. - 
ΝΥ. ΗἸΡΗ. δ Ἴ5ν, αἰἐδοεπασονο [αοίο. Θεο. Χ|.11Π|, 22. - "ὯγΔ: 
“5 ΟΒδ]4. Αρᾷ. οἱ Ηορἢ. δὸὸ πῆμ, "οηΐρε ζααίο. γα. Υ, 2. 
45. ὙΙ, 7. - "ηῦη, 60.. πο. 2 ϑ8.. 111, 6. ἐφέρετο, ζεγοὗα» 
ἐμ", ἷ, 4. ἐπορεύετο ᾶρυὰ ΓΧΧ. « γ) ΗΙΡΒ, ἃ 12. ἀρέέο. 
Ἑκοά. ΧΧΧΥ͂, 22. ον. ΧΧΙΠΙ, 152. υδὶ φέρειν οαογ οίμπο 
οὔγενγε πιοῖαϊ, - πὐνὴ ΡΒ, αφοοηάετα Γαοῖο. ἃ Ἄφες. ΧΥ͂ῚΙ, ἅ. 
Ἑκράτ. ΤΌ, 2. βασιλέως “Ἰσσοὺρ» τοῦ. ἐνέγκαντος ἡμᾶς ὧδε» 
ξορὶδ Αδειγ, 4υΐ δυο ποΡ ἀδρογέανδε. Αἴαοδ. Υ͂, 22. ἐὰν ἐν ἐγ- 
κηξέ μοι ὁλοκαυτώματα, φἐϊαινδὶ οὔοναέξα ταὶμὶ ΒοΙ]οοδαδῖα...- 
ΩΣ ΗἰρΒ. ὁ 5), ἀρργορέπφωμαγο ζασίο, οὔερο. Τιεν. ΥἹ, 
21... ΔΝΝ) ΗΙΡΆᾺ. ἃ δι.υ), γονεγεὶ ξορίο. ἃ ῬαΣ. ΧΧΥΤΙ, 5. (41. 



4“ . ΟΦΕΡΟΜΕΜΟΣ Ὁ ᾿ 

4 Ἀε5. ΧΥ͂ΤΙ, 5. 9 πὴὴ δ δῶμ (π γγο μὴ, ρεπὶσ. ἴεε. ΧΧΤ, 
“4... ἔπη, γορῖδο. ον. . ΧΈ,, 46; οὐ μὴ ἐνέγκωσιν τοῦ 
ἤογνο ῥσέογμσξ, τπιοὰὶ δαρίοσηξ, δαιδατα Θχρτεδβοσυῦς. ἴπ τοχὶὰ 
Ἠοῦτ, Ἰορδέοτ: πὸπι 16 Ἐπ ΙΒ ΕΘΗ - δηῦηι, ἐγαπϑθῦ, 
“4: Ἰοὺ, ΤΥ, 156. - 05 ΡΙἢ. ἃ Ὦ9, οαρίο. 4 Ῥατ. 11, 6. οὐκ 
ἂν φέρουσυ τὴν δόξαν αὐτοῦ γ' ποι ἔενγδ 5. σαρονσ ροϊοτιης 
τίδτῃ ες - 5... ἀοσέρέο. ἔβο ῥαεὶ τε νει ἵγοκ ΒΦ τ. ἴα 
Βδὸ οτδῖϊοιἹβ β6σῖθ ἄγε, αὔεγγο ποῖδϊ. - 515, νοζωηέαπὶδ 
οϑενὸ. Ἔχοἂ, ΧΧΧΥ͂, 2». -- "312, ροίηπιέατέα οδϊαΐέο. Ἐ,χοὰ. 
ΧΧΧΥῚ, 5. . Ὁ, ἐπιρείίζο. Τίον. ΧΧΨΙ, 6. φύλλου φερομέ 
ψου, 0111 αρίεαεϊξ, - ΩΣ . "ΐμο. όταν. ΧΥ ΤΙΣ, 14. ὕδωρ. βιαίως 
ἄνω φερόμενον, Δ68. ν]Θ]Θηῖον δυγθὰπι ἀρίέαία. -- μὰ". ιν, 
ΧΙ, 1τά. οὐ δυνήσομαι ἐγὼ μόνος φέρειν τὸν λαὸν τοῦτον, ποπ 
οἴο1Ὸ ΦρῸ δοὶυδ ον, Ὦ. 6. γέρεῦθ, ρφηδεγπαγο, Ὠππο φορῦ- 
απ. ΥΙάο οἱ Ὅδαηξ, Ἐ, ὁ. δὲ οοπέ. Ηδδτ, 1, 5. δο δά Ἀ.], 
Ἡεἰπετὶ Ἐκονο. δον. Ὁ. 305. οἐ ᾿ξ οὐὔβὲ Ομν. ρ. θ0ο5. Τγϑαῖ; 1,12. 

, πῶς δυνήσομαν μόνος φέβειν τὸν κόπον ὑμῶν; υοπιαοάο Ροΐοιο 
δοἴτισ ζγγο ποροῖδα νϑδῖρα ἢ Ῥγον. ΧΧΧ, 42). τὸ δὲ τέεαρτον οὐ 
δύναται (10. εις ) φέρϑεν ,) ᾳυατῖηπι δυΐδαν θεὸ Ῥοίζεβῖ ἐοέσγαγι, 
Οοπξ, Ηεδτ. ΧἼΙ, 20. δὲ υἹείέαη, Κἢ, ΗΪ. ἘΧ, 58. Ἡδόγοῖ. φέρειν, 
λαμβάνεεν, βαστάζειν, ὑπομένειν. 168, 1.71, χ1. οἱ φέροντες τὰ 
σκευὴ κυρίου, ἅπὶ ρονέαξέβ να88 Τοταῖτϊ. 165. 1.111, 4. οὗτος 

΄ χὰς ἀμοαρτέας ἡμῶν φέρευ, ἷο Ῥϑοοαῖδ ποδῖγσα φοσῖδῖ, ἢ. 9. 
Ῥεγίξογε ροδηῆῶφ ρϑϑοθδζοτῃτι ἠοδίτογυμμ. 768. ἐπὶ ν ὁ. ἄνεμος 
οἴσει ἡμᾶς,᾿ νου 'αὐΐοναί μο5. Ἐσαρῖ, ΧΥ͂ΤΙ. 8, φέρειν καρ’ 
πον, ἤεγγ6 ἐτυοίυπι. Ὑέδο εὖ 106]. ΠῚ, 22. Ἠδρρ.11, 40. Ἐοοδ, 
ΧΧΧΙ͂Ψ, 1ο. ὀνειδισμὸν ἐβνῶν οὐ. μιὴὶ ἐνέγκωσιν ἔτε, ογρῷτον 
δυέστα ροπέζοτα τ ΟὉ ϑι} 108 γαπέ. 146 οἱ Εἴθ. ΧΧΧΥ͂Ι, 

6, 15. σὲ οομέ, Ηοδτ. ΧΗΙ, 15. 42. 165. ΧΙ,, 11. ἐν κόλπῳ 
᾿ αὐτοῦ οἴσεται, ἸᾺ δἴπιτε δυς ἔδτοῖασ,. -- 105, ἀο. Θοη, ΧΙΠ|, 

“4. - 3, ἔγάπσδο. Ἴδτοια. ΧΊΠ, 24. οἷς φρύγανα φερόμενα 
ὑπὸ ἀνέμου εἰς ἔρημονν ἰδηαυδηη διϊριΐαδ, αυδὸ ξδσυηϊόν ἃ 
ψεῦῖο ἱπ ἄρδοσίυπι. Ῥίάε δὲ [65. ΧΧΊΙΧ, δ, -- ΝΡ, 970 ἐπ 
αξρο, δοϊογ δον τούδον. ἴθδτ, ΤΧ., 41. 5860. οο. Οἠδδ. - πὰ» 

᾿ Ζαείῖο. Ἠοε. ΥΤΧ, 19." - δ, φοτοοῤῥοπέϊα, Οοι. ΧΙ ΙΧ, 4. Ηις 
Ἰερετυηϊ μίρ. - ἡ, ἀνμηαο, 166. ΧΧΎ ΤΙ}, 16. 1δ. καταιγὶς 
ἐρομένη. -- κυ, πιεῖ τ Ἄθρ. ΤΧ,, τά, ἤνεγκεν πιῤῥέαδαϊ, “ 
οὐ, «πιαϊϊο. Ἴη6. Ῥτον. ΧΙ, ὃ, 2 Νίαοδο. 171, 25. φερόμενος, 

ἐπυρσέιε σεγγόπδ. Βαζαοῖ. ἘΠ, 30. οἴσεε αὐτὴν ( ὠνν]) χρυσίον 
ἐκλεκεοῦ, αϑεγεε Ἡ]δὴν Ῥτὸ ϑέτο αἹδοῖο, -- γ7͵146 δ]ὲ βαρέως, 
βέα, πνεῦμα, ποταμὸς, ὕβρις, ὕδωρ. 

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΝΕΥ ΜΑΤΊῚ. Ἰοῦ. ΧΙ, “1. ἀδὲ ρῖὸ 
πΌΣΡ, "ΠΤῚ, ϑρέγέξειδ. πεδιρϑ ΘΟΝΓμβέϊφ. ἐδέ., Ἰορίτυν ὀλέκομὰαν πνεῦ» 
ματι φερόμενος. Οϑδϊ]υοστστιηῖ δῖο ἀπδδ νϑγβίοποθ. οχεα σαδε 
δρέγέξιιδ πιδιδ., Ὦ, δ. καΐῤέξιεσ νξαζὲθ. σογγιιρέιμια δ ᾿ἀμρλωνοῦ 

, σχαρτῖπι ἃ ΓΙΧΧ υαἱῖοα τοῦῦ ὀδέκομαν.» ῬοΓδ6 7 ρετοιπααπε πρλὲ 
ἐςέ. “ἘΦ οΌτα πνεῦμα μα θ τοῖο “ὧδ λαΐέι μὲξαζῥ ἈΝ Ροδῖσε, 
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νετῦα φερόμενος πνεύματι, κῖ νδνῖαχτηξ; ιφμοφαῖ-5. ηὲραὶ αξέίμσξ 
λαδέμπορ “έέᾳξεπι, αὔγέρίον"; 8. δαῤἑῥέμδ εὐξαξῥᾳ αδέίρίδμ». 5. δγ δα 
Ρέξμγ , ἀΒθη80 πο ρἰΐδηδ δὲ ἃ ἴοχῖυ βϑῦσ, Ῥοοϑῦηε ἰἀπὶοη 
γεῖδα πνεύματο φερόμενος θαρὺφ νου φοαδὲ οἰδηξο σδνδρέμια, 
δαῖ, Δα Βηϊηναπι [ΓΔ Ὼ5]818, ἀπῶτιο σἐβέμα 8. ἦμο τὲ ἐἶζμες ἀρτέαέμδ. 
Ῥορδιογίοεοι ἀπιοτρζοϊδελουθ δοπβεηλδὲ ἤπο., αἱ βαροῖ φον 
νψευομαι τοῖς λογισμοῖς» ἀν Ὁ ἧς 

ες ΦΕΣΒ,. Ἰρεὰ νὸχ βερεδῖοα πῶρ, “Ῥασοῖα. «4ᾳι. Ἰ)ϑαῖ. 
ΧΥΙῚ, .. θν Τὰ ᾿ 

ΦΡΕΥΓΩ, ζωρίρ, ρῥγοξερίο, «ωυξίο, φναάο, πὰ, ἰἄδτηι 
Ἐχοΐ. ΧΙΡ, 5. Νυπ. ΧΧΙΝ, 11. Ιυδ. 1Χ, 41. εἴ 41101 ϑαρθρίυϑ. 
Οαπι, ΥΠ1}, 14. φύγε, Ὦ. 6. ἀσσμγγα, οοἰονίέον αὐἱνοπδ. Αταῦ. 

Ὥρα ἴδηϊώπι ζωβεγθ, 564 οἰΐδτη σρραγογε, οοπϑρέομμπε 

ἐναάϊδεγε ποῖδτς. Ἐοάέπι πιοὰο φεύγειν ῬτῸ οδίθρὶ θοῦ ΘΙΡΡΥ ΕΓ Ἰαρὺ. 
τὰν δΔρυᾷ Ῥυνάαγ. γέᾷ. Θά. Τ1Χ. δ} ἤμ. δὶ νὲὰ, ϑοελοί, - 
ΠῚΞ3 ΘΓ ΠῚΞ.» δα ϑεγιδιε», ἷϊ. 7ωσιεένιι6. ἴ68. ΧΧΥΤΙ͂, τι, ΧΙ, 
14, - ΟΌΣ, ὥρα. Τιεν, ΧΙ, 56. φεύξονται αἷς φεύγοντες 
ἀπὸ πολέμου, ξαρίσης ἐδπατιαπι ἔαρίθηϊθβ ἃ 86110. - ὈΌΙΣ, 

᾿ ἀφνφῆο. ἴε8. Χ, κι8. ὡς ὁ φεύγων ἀπὸ φλογὸς καιομένης ,) ἴθῃ-. 
40 δαι ἔυ χέθπ8 ἃ βαταπθα δγἄάθης " Ρ]ατα νἱάθπεέυν Ἰορίδ86, 4πδη} 
φυΐᾷεοιι πᾶπο ἀπ τόχέι ὀχδῖδι, Να110 ποθι πηοο ἃ 16 ἔπορ 6. 
ἵἴγαᾶτα ροββεσι, υἱἱ οὐτὰ 7γοηιπιΐίο δὸ ΒΒ οἰέο διαῖθμι, 606 1θ00 

᾿ ὉΌὉ ἐκ μί886 δ3}ς πϑτῃ, δφιιεοοογὸ ΘΔ Βοτίθ6 46 πεϑέϊ τἰϑοτρα- 
τοῦ, ἀηδθ δἃ ἔπρδαι ἔδοιδι5 688 Ἐγϑη βῖζι:8. - 11}. ΨΩ, 8. 
ΧΧΧ,, 15. ἔφυγον ἀπ᾿ ἐμοῦ, ξουρβοτυπῇ ἃ πι6. Οοοξ, ᾿ ον. Χ,. 
14, 1.5, ΧΧΙ, χά. ΧΧΙ͂Ι, 5. -- ο39. Θ6η. ΧΤΥ͂, 1ο. εἰς τὴν 
ὀρεινὴν ἔφυγον, ἧπι τιοπίϑδπι χϑρίοη θα ξυρίορδαξ, ι ὅδαι, 
ΙΥ͂, 17. καγαὶ πέφευγα ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου, δὲ εροὸ 
ἔαρι εἰς ἰηφίταοῖα δοῖϑ "οἷ, Ὑ|Ί)46 δὲ 2. ὅ8πι,. 1, 4. οἱ δἹϊδὶ 
δδαθρῖῃβ. - 595 ΝΊΡΒ, γεοὶρίο πιο. ὅγπιπι. κα 88. ΧΧΙΤ, 20. 
Ἢ γ ̓ ὼ 6. φνωσὶέ ἑἐπαοδιμηΐδ, δαἰναΐμδ εδέ. ίαο Σἴεκαρία. -᾿ 
Ὁ), ψεκεέωπι. 1ε58. ΧΧΧΙ, 9. ὑ δὲ φεύγων ἀλώδεται. ίάἀοπτος 
δΘΏΘΏΠΙ ἜΧΡΓαδε1586. ΠΟῊ ΚΘ7Ὸ Ὁ2 Δορ6ρῖ4866. 4φυδδὶ 6δ66ξ ἃ Ὁ}. 
Νδιν νδχλ)}}α ἐπ Ἰοοΐδ δ] 118 εὐ ροδδπῖζος ἰδιδσηδϑηι δῖρῃδ, δὰ 
ἄυδο Βοιηΐπδδ σομνθηῖτό ἀδρεῦδηξ, πὶ 42 ἠοἰπάθ ἐγαηβἔοσευτ 

. δἀᾶᾷϊΪοοσεα, δὰ 4πδε ὁχοσγοῖϊτα: ἔπ ἔορδηι γϑΓβο ἴδηθυδπι δὰ δ8γ- 
Ἴαππι οο;ξαρίεηάυπι ετϑῖ, ΑἀάδΤΊᾺΘεεαι. 1, 5, 2). - ὈΌ2 : ὈΡΊ)ΩΠς, 

, Καὶ οε ΡίΒ, »οχέλδωνι ἐγῖσο, Ῥ6. 1 1Χ, 4, 166. Χ, 18. Ὀ03 ἱπίοτε 
ἄυ πα 9586 1. 4. 812, ἄορι δέπεοηίς Ζϑς. δοῦν. Ὁ. το80. -- προσ, 
ΝΡ. ΘΟΡΘΏΜΙΟΥ, ἃ Ῥαγ. ΧΧΙ͂, 1... φεύγειν σε. Βεια ηποδὰ 
δϑηδιιπς. -- 53, ὁσαΐο. ἴον, ΧΧΧΎΥΠΙ, 12, πρὸς τοὺς χαλϑθαίουρ 
σὺ φεύγεις. δὰ Ομαϊάδοοθ ἔἰϊ. »γοΐαρία, λάο οἱ ν, 1.8, δὸ 
ΧΧΧΥΠΙ, 10. - ΠὉν νέῦγρ. «4{,Ἴ ει, ΧΕΥΙ, χῆ, -- δὰ 
ῬΙΒ. σδεοομάο. ἴοα, ΧΥ͂Ι, ὅ. « Γνγ) ζμρία, 1ον, ΧΧΧ, 5.. οἱ 
φεύγοντες ἄνυδρον ἐγϑὲς συνοχὴν, «Ξυδίοηξρο. δεῖ θαυ. μοσὰ 
δηριυδὲΐδαι. Οσμξ, Ηῤῥε, ΧΙ, δά. -- γυν, οὗγτο. Ζπρ. τ ὅ8ῃι, 

4." 

᾿ σι" ἢ ὺ - αὶ ἀιδίων" Ξ ιν κα ρεε ες τ᾿ 
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ΧΙΥ͂, 152, - 5Ξ3ὴ, σημῖέο, 166. ΧΧΧ, 16. ἐεα. Οὐπιρὶ. “41, τον, 
ΧΙΡ; 4. - ονῷ, ἐαρησωπ. Ατποϑ, ΨἹ, 8. οὐχ ὡς φεύγοντα. Ῥτο 
Βεῦν. Ὁ "5, ἐμδέγπεθηζα, πεμδόδα, ἸΘροΥΌΩΣ ὙΗ} Μὲ Ὁ (6 χα τπιϑὲὶ 
1, ΔΓΔΡ.. ἦπ αὐα ΔΌΡΥ δὴ ϑαΐξαγς Ἀσξαϊ) δῖ "Ὁ ἢ, δάπιοᾷαπι 

," σομῆοτίδ. - Ὁ, γεσμμδ, ΑὈθ..χά. μηδὲ συγκλείσης τοὺς 
φεύγοντας ἐξ αὐτῶν, Βοτι ἰγαἀδ68 οὐ) δηλέος ὁχ 1119. Ῥεδεῖοτοα 
Ἰερίταν δρῃὰ “44, ὅγπιπι. Τῤεοα, 166. ΧΧΈ, χι. ὉΡῚ νοτθῖ 
τοὺς φεύγοντας ὩΤΒῚ] ἴπ ἴόχτυ Πϑδτ. τοδρόμπᾶοι. Ιἄδπι ναλοῖ ἀ6 
γοσα φεύξονται, ηυδὰ ΤΧΧΊΡΦ.. ΧΧΧΙΙ, γ. ἀ6 δυὸ δάἀάϊάε- 
τυηῖ. 1 Νῖδοο. Χ, γῦ τόπος τοῦ φυγϑῖν, Ἰοσπδ δῇ οὔωρίμπι. 

᾿ς ΦΖΥΧΤΟΙ͂Σ, οτΠἰαδεο, ορίεαδιδὴφ, δελαπι «ἰξατιαμα, εἶεν 
ἐφοέαὐι δ, βερσίπαμα. 860. ΧΥ͂ΙΙ, 9. τὸν μηδαμόθεν φευκτὸν 
,αἐρα, δοιθῶι παν! δΡΊ]6πι. Ζ μέρ. πιροτν πλέα γταξίοπα φεὶδ 
Φωρενθ ροϑϑεέ. 14:5. Ογνεἐὲ 2248. βνεπι. φευκτὸν. φυ ἧς ἄξιον. 

ΠΕ ΠῚ δ᾿ απ. αὐ “6δολγί. ν. 653. ΤΟ, ͵ ᾿ "5 ἐξ 

᾿ΦΗΜΗ, ἤπια. πσυϑὼγ, αμϊεῖο, 'ξ, ἔαπια. Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 
1. 1646 δὲ 2 Νίαςο ΙΥ̓, 39. “ -. το τοδι, τν ΤΤΡΝΟΣ ΤἼΡΕΣ ες 

τς ΦΗΜΙ, ἀϊοο. “δὰ. Οὐ. ΧΧΙΨ, ἦν. Ῥχον. ΧΧΥΧ, 21. - 
215 ρματί. Ρδῇ. ἃ [2Μ.3., αἰοίιεπι, Νατη, ΧΧΙΨΥ͂, 5, 4. κα ϑ8δπι. Ε’, 
5). - Ὧ29., ἐδπιρμδ. Ἐϑατ, ΕΥ͂, τσὶ Τιὰ Μβιείίμδ. ϑϑὰ ἴὰ τεχεὰ 

᾿ἦρδο Ἰορίταν 92, ᾳυοά ᾿πτοτρτοεὲβ τοοῖο ττδηβϑειϊδεηϊ: 666127,» 

΄ 

αμπι ἑαΐ, φωοαΐ φαερένδ αξοέμπε 6δέ, δ᾽ ἐογΐοβ γερρέξένεπε, Ϊ,6ῖ, 
“ἐ οοίογα, -- Ὑἰὰο ΑἸ δὲ ψευδής. ἐδ 

ΦΘΑ'ΝΏ- ρμεγνοπῖο, αἰέέπρο; αανοπΐο,, νεπῖο, ἷξ. ῥγαθ- 
Ψοπίο, ᾿απέσνογέσ, [σεείηο. ΚΑΧΤΟ Ῥταθῖ, ΡΥ ρῖὸ ὅπ, σόπεου 
ἐμὲ δεπι. 4 δια. ΧΧ, ι΄. ἡνίκα δὲ ἔρϑασεν ἐκ τῆς τρίβου: 
Ῥαῖρ. ἀπιοέο αἰέοπι ἐὸ ὧδ να. - ΌΜΩΣ ἬΠΒρΡ. δοκείξοο τη. 
: Ἀρρ. ΧΙ, 18. ᾿ἔφϑασεν ἀναβῆναι ἐπὶ τὸ ἄομα, ζ5έέπαδϑαξ 
᾿δδοδύδοσο ἴθ σαγσθπι. δῖο τϑσῖ ἰητουργδίδεϊ διε ἰἢ ἢδὺ ΟΓδ“ 
εἰοηΐς δογίθ. 118 58ρ. ΤΥ͂, γ. ἐὰν φϑαση τελευτῆσαι, 5 Ὅτ» 
πιδΐατα πιοτὸ δυυίρίδ[γ. - ΜΟῸ οἰὨδ]ά, ῥόγέξηρσσ, Τ)δῃ, ΕΥ̓͂, 8. 
τὸ ὕψος ἔφϑασεν ἕως τοῦ οὐρανοῦ, αἰιἴτὰάο ρογέλνισοδαξ ἀβῃοθ 
«ἃ οοοΐυμι, Υέ,Ζάο οἔ ν. 18, 19. Τα. ΙΥ̓, 21. ἀδοχδῦαμι δἰ εἰβοῖς 
ταΐ εκἴ, ὃ ἔφθασεν ἐπὶ τὸν κύριον μοὺ βασιλέα. ζάαξιηχε ἐπι ἄοπαεῖς 

᾿ς πδηι χορδαὶ πιδεσα, Ὅλη. ὙΠ, γ5. ἕως τοῦ παλαιοῦ ἡμερῶν 
ἔφϑασε, αἂ ἀπτίασυπι ἀλεθυ8 ααὐρνγορένιχαῦαξ, Τ)8α. ΠΕ, 29. ὁ 
καιρὸς ἔφϑασε, ἴδωνρτιβ »επίέ. ΑΙΪ, Ῥγαπ. ΤΥ, 15. ταῦτα πᾶντα 
ἔφϑασαν ἐπὶ Ναβουχοδονοσορ, Ἀαδὸ οταήϊα ἐνδηστ μη ΝΘ ΒποΙος 
δοηοδοτο. ὕοπξ,.. ἘΒ666.11, 16. -- 555: 5.15, Καὶ . ΗΙΡΒ. ἐαπ- 
ο. Ἰυαά. ΧΧ, 54. εες. οοἂ. Κ'αέ. Ἑεἄν. ΗΠ, 1: 6: Ν Ια. ΙΗ, 2. 
ἔφϑασεν ὁ μὴν ὁ ἕβδομος, αρργὸρίπαεοοπέθ ταϑυδὸ δορεῖδιο.. 
Οοδεὶϊ. ΧΙ͂Ι, τι. ΥΠΠ, ἐμαί ἐπ᾽. αὐτοὺς οὧἷδ ἘΠΉΝΕ τῶν ἀσε- 
ὧν: υδὶ 'ϑαάνϑειν δδητ. ἐπὶ 66ῖ1. 4. συμβαίνειν δρυ ϑ'γπιπμῶσ 

ἡϑρα , με μεθ ξανβς τ: », ϑογέογη “ιν Ὅοηξ, )4:. ΤΠ, 7. 

ΧΙ, 12. φϑάσες εἰς ἡμέρας χιλίας τῤιακοσέας, ρονείπιρεπε τ85 
4 δ ἀϊεδ πι}}16 ἐγεοεῃῖοβ. ΘΔΡΕΙ͂Ν,,.». ἐὰν φϑαση τελευτῆσαι. 
Ἐαωϊρ.: θδμ6 : εἰλπιονίθ᾽ ῥγασοεομραξιιδιυβμόγίἑ, 9α0.: 1, χ8. 
φϑάνει τοὺς ἐπιθυμοῦντας προγνωσθῆναν, ργαενοπίέ 11}106, 408 

- 

Ὶ 



ΦΘΑ͂ῬΙΙΑ -- ΦΟΣΑΜΑ 44 

ΔΡοΙΌΩΡ. ὄρει, τὲ Ρτδεαοεοάτυτ. ας, Κογτὰν 4,8: Βνεπθ ᾿ 
φϑιίίνει» προτρέχει , “προκἀταλαμβάνει- ϑαρ. ΧΧΥΙ, ,3.. δεῖ 
φϑάνειν 'νὸν. ἥλιον ἐπ΄. εὐχαρεσνέων σοὺ» 'οροῦτῖθξ ρνωεροηγα εον 
1. δὰ Εγδιῖδδ ἀρδηαθὰν εἶδε: Οοαξ, τ Τμδ6ε6, ΕἾ, ιό6. δωίήφε; 
σϑάνει Ἂ αἰευατιχὴ ̓  προλαμβάνει. ϑὲν. ΧΧΧΗΙ, 2ο.-: ἔμ “εὐλογίᾳ 
κυρίου “ἔφθασα, ἴῃ Ῥοποβιοιξοιθ' ἀὐρυν τὰν “πὲ “" Ἀν ' ἢὃὅϑα 
βανόπτὸ ἐμὴ διεο σθαϑμ οε, Ὁ "πε τς 

ΦΟΘΑ'ΡΗ͂Α, οογγμρέϊο ᾿ δογγμρέφία,. Ν δραίῃ, } ἰἄδω, ων: 
ΧΧΤΕ, ἀὅ. -ὄνε φϑρμοθά. ἐστιν ἐν αὐϑοῖρ, φυϊα “αερέοηεα 
ὁπ (Ἀν. ᾿ 

ΦΘΗΡΤΟΙ͂Σ, ᾿δοττμρε δέϊδ, ἀργὴ βεϊρεῖ οὐδδκλβε, βαρὶ 
ἸΧ, χ5. φϑὰρὲδν σώμα, Μιὰθ Φ 860. ΧΙΨ, 8. ΧΥΧ, ᾽)6. 2 Νίαοο. 
γΠ, 6. “ζει ὦτμε Ἅδη, φόνυτον, ἀθπηνν; γένοιο 
ἀλλοέωσιν νὴ διαλυσεν.. 9 ος ' 

ΦΘΕΙΤΤΟΜΑΙ, τεσ, δόπεινι τον; »: δ πδνὲ ΟΝ ἡμῆ; 
ὙΒρσε, ἕ, γ3. Τεβοτατ ἀρῖμι. {τὰ Οχρρολίμφ Ορίϑ.. 8. Ῥ. ϑθρα 
Ῥοφοαπο" τἀπίοα- ψέθα -ῳθάγξάμενος. ἐν: ἐῤοὶ" αᾶ, ἀνθ, ΑἸ ΔῊ 
τοξοττί.. ΑἸ τοξετασδ τῦ ΠΟΝΕ,, πιοδρέξφέα, αὔεοίο, Ἢ Ἰοβοεῖμε 
ἌΣ, ΡῈ: ϑποροὶ ,. δ. ΠΝ... ΒΩ, Ῥέδν ΙοὐαΙΧΠΙ ν ὅς. Ῥέρνα 
ΧΥΙ ΥΗΙ, ἀ4." - Κα ρὺ διρρὰ.. “ἃ ΠΕΣ ̓ϑνδοέου νυ ἄλα, ἮἜΧΧΥΨΩ, “, : 

ΧΟΠΕ; 4. ᾿ῳϑέγξονται μαϊ: λαλήσουσεν...» 7.» «ἄφες. Ζωμ. 1ι1Χ 
31. αὶ φϑεγγεσθαι Ἀοσῖαῖ -φαννμέατα Φοσθην σπνέξέονα,, φωτιακῃ, 
δὲ οΒΉ φϑαθδ φϑογγὴ ἀνάτρμαα. «έχει ὅγε Οὐΐηξ) ἘᾺΝ ϑηρν 
Πα, Ῥω Ὶ:, 1. Ψι4ο άοᾳυθ δΌΡΥΩ.».. ἡ}... νον ΣΉ μι Ἁ 

᾿ς γῇ) δοἐϊσφιον. Ταᾶ,.Υ,, .χρ. - πλρὺ, ,δωξφαπαον. ΕΣ ΝΥ ̓ 
ΨΗ, γ6. 5.611 οεὲ νὴ τἰστδεια 486 δαγδαγιο ἐοχεδ, ῥαϑέμρεξκρ, 
4υδην ποϊὶ ϑέτι δὶμδ ἀυμίο᾽ ταδροκίς δγπιπιαρῆμε.. οεθ δι ΦΌΚ, 
μαθεπί νὰπὸ θομβείπα: Ἂ 115. υαφιθτῖο ἀμότῃς δυπλ ]δερο» 
Ἀξταϑ, “ἈΠῸ ῬΙΗ, ζδοεΐηο.. Ῥότοα. ΤΧ΄, ὶγ. δοὰ αδαιοίδεινῳ ἦα 
οδεζοαϊα δεῖ; κότον ροτὲαν φϑεγξάτωσαν. ἰδὲ, δὰ ποι τοζεγϑῆς 
ἄσιω εἰς, ἄνδιδ, κὰ “5 φυρὰ γι τ, προῆεας, φαβδφεῖὰ υἱὰ 
οἷν, ἰδιθθη φϑέγγεσθαι Ἀ. Ἵ. πασηΐαθ αἴοόγο Ὠοῖαϊ, ἃ δ δὲοὰ 
Βοῦν. 88: : γοδεϊηαὐξονμδ᾽ αἀ πιροπέαὸ .. ἀϊοσπκίας Φπαριλοιχαιμαῖ,, τ 
ΟἾΒΕΗΠΌ ΡΊατ. 'ἔοστῃ, ἐγπιρωπέφενἑαδ. Να, συ παθος ἀπξρισεῦο 
ραὶ φϑὲνγόμεναι ἐν ταῖρ: παρδίαιρ δύξῶπ », αὐδαικάταοδημι, 
ὁ ] μα μδ6 οοπεπε ϑαϊδηπέδϑ' {γ9}} αἱ ζαίίημο τε ἀὶξδ, πονριρταη- 
4650 ἴῃ τονάϊθηθ ἐδ δὶ ποχημλλία,. Ιοπἴδδ6., νέἀδηξας. 
ΟΒΣΕΣΟ, 4082 νοα ργορτίο πβυζρδτως ἀθ αρίοιίξο ρὲρέεερδμε) 
ἀς ἀαϊμα» ἐκΐαπι νοκ φθέγγεσθαι αἀδμίδεῖατι δρᾶ. Δ εῤίαπ, ΕἾ. Ν 
ΨΊ, το. Ὁδοΐδγαυμι ἔοέουῖα καρδίᾳ φϑεγγεσϑαειτεροεῖϊας 
τ '᾿ἀρυὰ “ρίδέαοπεέων Β. 11, Ἐρ. . "οὐ Ῥίὰ. δὺ 

ἥκοι, σρενον. ΤΏγσεμ. 1, 52. ἀράτω δι ἐμοὶ. ἰοομέπε ταὶς 
- Ὥϑυν γοδροπαῖεο. Ἰετϑια. Τιϊ,, χά, φϑέγγόνται ἐπέ σε, ἐρφιμῃ: 
ἐμ Δὸ τὸ. - δὰ, γωβἴο, Αἴωον. 1,4. Ὑς ᾳποημο 88}. 1, ὃ. 
δὲς. ΧΉΤΠ, 46. 

᾿ΦΘΕ ΣΩΙ͂Α, εἰοφιέιεπε, 8671. ΨΟΣ ἐοφμαπεῖο, ὀϊὶ τα 
χωασρνὲρ νοχ»γ, Φ0η4.-." ΔΘ, διδοαππαμοσ. κόμαι ϑρο οορᾷ 

Ἃ 



δ 
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Θοϊδανἕ. Ῥδαάϊαι. ἈΧΧΧΥ͂, 16.. φϑέγμααι. (560. Δ4]ἴρκ, δοδὰ, 
ῥήμαδε) πεπλασμένοις. ΚΕΙΕ 2». Ὑλάο δυμτα 68. φϑεέγχγομον. - 

κἢν, δρΈγδέμΦ.. Τοθ. γε, . οὐδὲ γὰρ ὑκῴκ φϑέγμᾳ ματος 

ἀνέξομαι. -Ὡδαϊίὰ δπδα δέρα μόλε δϑκαγιθηᾷθ ψΘΒΈΚΙ ἑαΐοηαθο. - 
κονο δελ μἷαχ, ἠαδία {. πιεϊοιιγταξοθ δοραοησο. Τλαρρί, Ἐχοᾷ, ΥἹ, 
»2. οὐ καδαρος τῷ φϑέγματον ὈδΉ Ῥῶτυά ο]ραυΐο.͵ ϑγπιᾳς Ῥὲ 
ΧΧΧΙ͂Υ, 16. 84ρ. 1, 11. φθέγμα λώϑριον, ὁφγπο. Οαθμλειι, 
ϑωκά. φθέγμα : ῥῆρα Ὁ Ὁ 0 Ἂν 
ον ΟΘΌΡΡ ς. μραϊεᾳιόμθι. ΤΣ. Ῥῖνκ.. «1. Ἑκοᾶ. ὙΠ1Ι, 16, 
φϑεῖρες. ἵἴπ Οοὰ, 57. Τοῖπι. ρεεροζαιω τῷ “Δλλῳ. υὐδθάμυι 

ροφι Θ΄. ὑπο λ πυ ππ' ἐς αὐ έρο, γι 

τρις ΦΘΕΛΡ,7 Κό., μεαξῥιιδος φῳαλνο,, μεχζέοεξρα, σκίπιφ, ὧν 

ταρμοτίον φιαεκον δοπμῆαγ. ΠΝ». “ἰῷ έοῖο, ἤθέϑεης ΧΗ, 12. 
φϑειριεῖ γῆν Αἰγύπτου, ὥσπερ φϑειρίξει. ποερρῇψ τὰ ἑμαεισα 
ὡὐτνοῦ αὶ σπομεϊσδι ρα χιοῖθα ἔεεταθ. ΑΘρΈΡΙ}) πὲ Ῥδεξῖος. συοινέΐέ 
Ῥεδέομζοσ νϑ8812 Ἄκὐὰδϑιι ϑβοολαγέως -Αἷδαγ, Ῥ, 1. χὰ}. 3,.ο. 44.}. 
456. ποτε δυμρεηίΔοέάγα πϑὰο θει. Τλοούφνεων δὰ ἶν.1ε διδάφμων, 
ἐἧςι αὖ πάρεργυν, πριήσεται τἂν ,πραχὰ "πῆρ ιυδέγύπεοι: ταφρείαν 
ἀλλ᾽ ἐπιμελῶς Ἰαυτοὴκ πακαλύσειι; ἀπρικαζεε αὐτόν. σφουμένι, ναῦς 
φϑερα συλλέρθντεο.. ὀπομελιὸς ἄὲ. ἑαστὸ πριρύσεν ρὲ πϑιβεένδῥ 

τής σχολῆς ἀπόλαύοντες. δὸἃ φυιτῃ 80. Βσρταϑο ἴρχῖς μοῦ 
δλλουθι ρεοιβεθ δέῃ, Ὡ6Ὸ δΆῸΡΟ δρέέθλοτο δαι5 ἀΐρημί, υἱ 
ναϑεαύστοι ΑὈΣΥΡΙΣ ῥπέρεητ μϑαεοτῖ. ρομπιρακαββα, 4υξ βοᾶν 
ϑυϊοα ἐῶσε επἰμἴῖ. Βοοξιαρέει9.1.}.. ᾿ς Χ φριῖρ 648. φ«φερίροίας 
φϑόῤεν "γῆν. “ἐμύπνου, ὥσπερ φϑείρει ποιμὴν. τὸ ἁμαάπεον αὐτοῦ, 
ΑΔΕ βῬοαι οοτγωροι 6. ἀσρέχιθι, 8} βϑβῖοσ σοιρμιαρὶς 668 
ἀοϊούιε γεξῖοτ δῶσι, Ἐβδσνημθ δοζερδοιθαι Ἀθα δΟΙΌΚ ΟΣ 

Ἀταθίοιν νατδίοτιοι δὴ 'ατδεοα ὄπρεέθοϑα.,: 66 ἃ οἴΐξακνα 4118 ξΆϊι0» 

πᾶϑερ ὁσηδεπιάτο δεἰτέτηΣ, 81 νατυδν δὲ, 4008] ζρεσϊφρξεῖπ. 
«ὦ Οροείωπε ᾿οδώρενας,:. ὑπεΐμογο νεφίομάην. 6586 οαο ΩΓ, θαπὶη 

φυϊὰ ὯΔ. ἀγα. [Ὲς ορῖ' πιαή: αὐοὲρσίὲ,, δχαὶϊ ἄστει οι ὁτὸ 18}. 

Ἰοι ἀφελεῖ σξ. ἀφοιρεῦ 'οο δοιβδης ἸΝερυσδάημεχας ἴδπι ἔδοί!θ 
. ΟὈσΌΡΒΌΪΣ" 8. δυο ᾿ἔαοῖεξ Αοργρῦνδι,. 4υδέ Ρϑβῖον νϑδίθπὶ 

. φιαῖ, -φαδα ἐεβιρεε δὰ δα] τοϑαῦδ. ἐδ, ΌΠΙΘΤΘ 80 ζῃ ἄτιοτο βοΪοῖ, 
. ἸΦΘΕΙ ΒΩ, σουσίπιρο,,. βαρεῖο.,.". δϑέρμο. Ὁ53.. ὙΏΩΝ, 

κυβοξέμα, απχισεοο, Ἀωσοεοαο. ἴω6. ΧΧΤΥ, ἅ. - ᾿Ιρ. φράρο, 

Τ1εθ. Χ ΧΙ, 5. -- Ἤστι,, ἐσπεύταεοο. Ἐπαᾶ, Χ, 15. ἐφθάρη ἡ γῆν 
4555: ἐορίεεθηξ 'Πγαῦη,, οογγμρέα 5. οἀφάαφα 686. -- ΜῸΣ οἰ! ώ, 

δωρὸνψουλΐο, ρεγρτιδο, ἀξέϊηρο. Ὥ δι. 1, 45. ὍΣΣ τδηῖδα 8. 

μιὰ ἐῤθάρησαν τοοιίαε ἔφϑασαν. Ὑἀᾶφ εὰρεα ἐπ φϑάνω. - ὈὉ, 
Τρία. Ὅδαι. ΧΧΧΤΥ͂, γ. ϑϑύμιο ἐμὰ Φβεὶ ἀξ νέρογ απὐπεὶ αἰφια 

σογραγὶς απεΐεεο. οιὃδ βεάθοῦ βυπᾷ: οὐδὲ ἐῳθάρησακ Σὰ χελον» 
ψεα, κοῦ. α ΠΡ απηλίαίο. ἴατεα. ΧΙ], .χ2. Υἱάθ τρῖῖο δηῖδ 

-ἦι φϑειρίζω. - κ"0085.. ἐμαϊῆοο, ργοπωπείο δεπέοπέξαπι. Ἐ'π- ΧΥῚ, 

5... Ἰνορόταιξ αὐ δει δὺς πη, Ῥαεουτς ἴδηβθὴ σετὺδ ἐν ἥ 

ἔφϑειρος ποιεῖ: φμα ( 801], ροοῃᾷ ἐρδοπιηΐοεα ) ρεγάεπαπ, 

[} 
[ 
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Ἀ.. Ῥω ἀέσξεαπι ἐπα ῤφαφίν, - νὰ, 'σάμρέᾳο, τἰραίναγ ἐρρέδᾳ 
ὅδα. ὕΤ αι ΧΙ, θ.. « πῦρ πη : ον, Ε1ῃ, Ηΐρμινει, ΝιρὮ, 
ἐραὶ Τ,ιι. 1ιον. ΧῚΧ 87. ἴδφ. 1υἷν, χθ: Τγδη, Ὑ1Π|, 34. 
Ἡρ ΡΘΟΥΝ ἀπενι α ναὲ λαὸν ἀγὼν ΗΜ σκοάαξε τοἢαοῖοΣ 4, Ρόρυ- 

Ἰαπα βδηοῖυμα. ϑίς,, οέξηπρις Κ᾽, 21,. πν 460.. ̓ ΑἸοκακάσομι, Μίι 
:απία ἜΒαΣροϊἰαπΐς. τὰς ὀγρονγ ἐΐ μυριᾳδας κῶν βαρβάρων 
φϑεῖρω ὠσίν 68. Ἰῶρ νι. Ἅιιδ αἱ ἅδρ. ἐγ ηρκὶ 
ἀφ λ ΝΩ", ἀρβαῖοῳ. αἀ βηεπι ὑεγρο.: " ἤγῃ Ὧν χιοεζρ χα 

Ρρουδιῖο, παζηλῇος ἑποφοο, Τοῦ, ΧΧΧΙ, 28.. “εξηνην φϑίνευξῳγ, 
Ἰαμδει νβοίαούνσυν, . Ἀδδλλουν, Ἰοξοκα φῶδναυσον δον αἦ. σπτι 
νουσρῶν, 'ἐλαττουμένην: 'Ῥοτία589 11. κἰκὸ ἀρρόλεν, φιλοῖς, 
ταυίαλεο! ἠθἢ) οαφείχποσα συ δος. . . “ : " 
ἜΘΟΣ, τος, οιδακ οαγπίον,, ἀραὶ οὐδ᾽ οὐδδνονν τὸ 

αι. “εσπεξα.. Δενιδέμα.. 8, φέρφωῤεμσι, ἤν ἢ Τοῦ ΧΧΧΥΙ, 
2.. 1686. ΧΧΈΧ,, 11. Ὁ νοραπεφαγμλαπε,, αρνιδέμπι ποῖα -- β'ὰδ, 
Τασοί!. ῬΈΑ, τ7ειαδὲ οὐρα Νά ον ἕο ὥχα Ἀπρξακέρ: 
Ἰδραμοῖ,, φιϑογγὴ ν φθέγμα φωνὴ 

«θα ΕΓῸΟΣ .,... Φὐσαμός "1. πέδαι! τἀρμζα;, "ὅξ, Φοϑμ. ΕΝ 
ΧΑΙΕΙ, λυ ὅσα λορφιυπῖ το ρ, δὺξ Σ᾽ ϑοροβοζαπς , 4μαφὰ 
εεδοξια διέτί ἡπαᾶι αδλαζά: Βὲ..}».: διοεοῦ οἐαφωὶ σημηξέανο, ᾿ἐπκῖϊο 
ἀατρ., “'τὧὖἊ τεῦισενές Οὐρροίληα Οὐδέ. ἃς Ῥ)ὲῈλδφ. ᾿Ο ον, δά Ἀ..} 
Μασ. Οὐπμπάκλ. Ὠγεκοῖς φομαφείόα. μοΣ ριον, Ἰρι 57. φὲ ᾿μκέρη,, 
ὲ »ἀπρῥονζείον. ηρ. δά. ηδηυι  οἸ οἠ ααἰὶε, ἴον Τπόποιμαῤῥονια ἱ δῇϊ 
Ν. Τοῦ. φ Κ δι Ζγ.).0».δοάι δἴδϑαλ), ιφϑόγγορ. δο᾿οἀογαία»α, 
δἰριΐβοιτθ, δι ρϑεΐβδ. δορμμψι οἠογεΐαφ. .Ῥαοοοῦ, δὰ Ῥανέάπε, 

οον». ἄϑὲ: ουπξέτι ΤΩΣ 'δ9᾽ », σἰαπιῶλδ᾽ γὴδε ΒΥ 5. Υο ᾿ἧχος. 

γιά εἰ θάμ. ΧΙΣΣ, γγ. .αγελοὶ ἱφϑόγγρρ.. φδογγὴ, φαινηὴ» καὶ 
τῷ δκίμουὰ: κἴνας, Ογγλέλῥ Ἀ6δ, βγαπι, ῳφϑόγγος., ἦχοφι. 

ΦΘΟΝΕΡΟῚΙΣ. ἐπνέδμα. ν 9 1, ̓ πιαΐμα ὁσιῖο, ΓῊ 8. ὧὩμ 
τ Αὰ Ῥεον. ΧΧΥΤΙ], λ. γιδ6. εἰ ϑὲσν. ΧΙΥ͂, γ0. 

ΦΘΟΝΈ' Ὦ,, ὠνῥάσο; ἜΟΜ. ΤΥ, 23. μὴ φϑονησάτω. σου ἃ 
᾿ συν Ὧ6' ἐπυίάδαε ορυϊυδ. εὔσιν. δ τὸ ὦ ϑὲδ ϑώξον οἕ 
πράσα Ηὴ ἐπ ορη  ἐγεπαάΐο. δεποῆοίο. . 

ΦΘΟΝΟΣ, ἱηνίδέα, ὅδ. ΥΙ, ἀξ ,. ᾿ἭΜασο,, ὙΠῚ; ἊΣ λ6) 
εκ. Ογνμεὲ Μ48. βῃοπ; φϑόνοξ, πὐϑδΡ λύπης ἐπὲ τῇ τοῦ πέλας 
εὐξεραγίᾳ, Ωοπῆ, διρλζαια λη, ̓κ.. ν. οἱ ϑιωσον Τήδε. Τ᾿. 11. μ. κτά95.. 

ΦΘΟΡΑ͂Σ, οογγμερίξο, νἀϑέαεέϊθ, οοοϊδίο, ἐπέφγόδιεδι, κι σαι 

μξρειε ΡΊΣΝ. ΣΩβΏ. ΕΝ ρδς- ΑΡΩΒ» φραμεστμῖα; ἴοι. ΧΧΈΥ, 5. 
φϑ εἷ ΤῸ ἡ ππλδει 4 γῇ, κως ῥΐρρι ΨΑΒΕΔΌΣΕΣΙΣ ἴφειᾶ.. ποτ, 

9.1. 11, 10. δκεϑ' σίαϑ εῳϑαρήτε. ν 9 γᾷ 

ἁπαρυτταλδιη οδοϊδέ ϑεὐάρ. -- δ: ἰῃβ' δ. πρό ὀρλαῤ φερλθνὶ 
ΧΥΠΙ͂, 18. ᾿φϑορᾷ καταφϑαρήσῃ, Ῥγοῦδι8 μαρόδέε. ᾿ οεμδᾶλ,. 
φθορὰ, ὄλεθρος » ὩδΝ1: ἥν ἀα Ιαἰὲ. -- τῆν, Ρε. ΟΠ, ἀ: ἐὸν 
λωτρούμξνον ἐκ φϑορᾶς τὴν ζωὴν ̓ «οὐ ἀνδαϊοα᾽ ἐδ ποτ σἱξδῆν 
ἔμπδηι. “105. ΕΣ, γ. ἀνωβήτω ἐκ φϑοράρ ἢ ζω μου, δδοοιάἀϊ͵ 6ς 
πβογίθ γάλα, τα. Ἤδανον. ἐκ φϑοράᾶς, ἐκ «Θανάτου. Οομξ. Ο 4},. 

εἱ 
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ΟΨΕ, δ. Οὐΐοεε. Τἴ., 93. 3 Ῥεῖε. Τ, 12. ϑὰρ. ΧΙ͂Υ, 8; φϑορὰ 
ζωῆς; δόγμωρέίο: ΟΝΩΝΙ.. Ῥοπὲ περὶ «φϑαρσίας κόσμου Ρ' ; θβάϑ. 
φϑορὰ εδὶ ἡ πρὸς τὸ χεῖρον μεταβολή. 

“ἈΦΘΟΡΕΎΣ, ὑονγμρέον, 4 Νἔαοο. ΧΥΤΙΙ, 8. Φλμοαδηὶ 
Οὐοει. φϑυρεὺς οϑν μρεδτ, 14. φϑορεὺς παρθένου , ΨῬεέείαέον. 
ον ΑὭΥ Δ ΔΗ ,, Ῥἤϊαξα,, σγαίαν; ἧξ, ᾿“αγοοέα, ἡ“ μῶδ᾽ ζόγπαπι 
Ῥλέαϊασ λαδόξι Ψη22, ἰάθπι, βγη. ΘΟ... ΧΙΙ͂Ν, 4... ὩΣ 

᾿ Ῥῇαν, Ραῖΐασ. 'Νυτο, ἵν, 14. - λυγο, γμμροΐπαι Ἅ Ῥαι. ΡΨ, 16. - 
᾿ ὈΦΉΘΊΘ Ρ᾽αν. ἀνῤοίεῤραει Ω Ἀερ. ΧΧῚ ν 54. ἴτε Βέοέέμο εχ Ἴτοπι- 

ποεἴο, “Ἰυοσαϊα δὐυξδιι αι ποπάσαι. τοροεῦσο οἷδὲ [ξοτιῖξ, - 
ΡΊὉ, σγαίεν, Ἑθδοᾷ. ἸΧΥΤΙ, 5. ΧΧΧΥΤΙ 5. Νππ.. ΨΙΣ, 15. 
δὲ αἰϊθὲ δαορίυβ. - 980, ἀγάγέαα, ϑγπεπα. Ἰοδσθχω. ΤΉ, , 19. - 
πλϑ. αγόούα, Οἱδδοι,. Ὁ, "τά. ᾿σιαγόνες αὐεοῦ εἷς φίάλαι ἐρώμα» 
τὸς φύσυδαι 'μυρεψικὼ, όιδο ἰἸἶπα εἶσαι δτθοῖδθ Ὁτοιιδείδ 
Ρεσδυσδιον Ρὶξυιοπιαεῖα.. Οδδε. ΨΙ,.1. κατέβη εἰς κῆπον αὐ 
τὸῦ εἰὰ φιάλαρ τοῦ 'ἀρώμαευς, ἀρέσουν: ἱπ Βοτίτπι δοῦπι δὰ 
αγοοέαε ἀτοτηιαιῖδ. Αἰφωμίδα δι Βεδοῖ πρωσιαὶ οἰ πρασιώς. Ἰαἄδ᾽ 
φεβο γεῦσα!. ἀυδῖο "ζεπς," νει ,5.. ϑέονι. παθδῖι. φράλαε, 
πρασιαὶ; 1) καὲ πονήρια. Θναέμε ἥχοδερ. ἐκ ὩΧΧ ὅπ. ΤΟΝ. 
ο. 4. δ. 4. δὲ δίο ϑδὲ δγοίέωσ ἐπι Ορημθπθ. δὰ Ἦ- 1. Ὅδπε: 
Ἰοοίς οἱέδιδο ῥτο φιδλας εἰ φιάλαρ δοξσπβοιι οσπέϊοῦδξ ανταϊξεοὶ 
οἱ ψονώλιος νδοά ὁφῆβομὶ Ὠϑοασδεδέδίθεν, πο ΟΧΧ. Ραξαταιῖ, 
Β...1. αἰδααι νοοῖ γ» οοάιρόέοτα οἰ ξοϊβοαιέοπϑαι.. ϑὲ δο- 
ἐεσίαταο μοὶ Ἰοστε ραν “2 6} 16 πὶ αὐλαὶ, οὐ]. 1 Μίδοο. ΙΧ, 58. 
κάτ, 11,11. ἀν.) φγϑέενδδ, ΦΟΗ.. ἙἘεἂτ, Ι, 10." . . 

ΦΩΛΑ ΓΑ͂ΘΟΣ, απιαπε δοπον. 86}, ΨΙΙ, 22. ἔστε γὰρ ἐν 
αὐτῇ πνεῦμα φιλάγαθον. 
;. 1.44 ““ἘΈΗΦΟΣ, ἄηλαμε ραίεε.. . Με: Χν, 14. 4 
Μαοο.. ΧΠΙ, 20. φιλυύδεῦφοι ψυχαὶ) οοπόμποεέδεέπεας δολποοοο.. 

, Ἡμὰ. ΧΙ͂, 6. νμάδ φαοᾳμπο δορά. όδεέσ. ν. 583... : 
ΦΙΙΑ ΖΗ, ὥπῖο. ὅ Ἐπάτ. 1174 24. υδὲι ἰδ εὰ αἱ, Ρεο 

ν'τοοῖίπα δεΐγνοπὶ φυλεάζων. Οὐμξ, ν, φιλιοζω. -. 
ὙΜΜΜΑΡΤΗ  ΜΩΝ, ἀπεαπε ρεοσωξα, ἀφίοσέαγια Ροοεα» 

ἼΩΝ γὺβ ε΄, ἀπιᾶηϑ ργασνωγέσανέοησηι, Ῥιον. ΧΥΤΕ, 40. 
σα. δωξοογὲ ΤΆδοι Ἐσοϊεδέαεέ. 4. Ἀ. ψ, 

᾿ΦΙΔΑΝΘΡΩΙΒ' Ω, απιο λοπεῖποε, εκ. ἀιπιαπέξαν ἐγαοέο, 
2. κοα, ΧΙΠ, 1. τὸν τόπον Ἰφμδνϑρωπῆδι, ἰοσῶτα ἐεωγμαρό- 
δ 67 ἐγαρέαντε. ΕΞ 

᾿ὩΣΖΑΝΘΡΩΤΙΜ' »Ὴ ὩΗΣΟΡ Ἀοπεΐπιμι, Διμπαηΐεαε. κω} Ἃ 
ἐπεεὶελα. ἦπο; Ῥε, ΟΧΙ, 8. 2 Νίαοο, ὟΙ, 41. ΧΙΥ͂, 9. 5 ΝΆδοι. 
ἨΙ,, τϑ. Ῥεο. φιλανθρωκίαν. οὔ δαιδοφάοην- ὠνθρώκους Ἰεροία 

. πιδλοεῶ φιλίαν, ἂς 4ποᾳῦθ ἐπ οἷ. Ουπαρόκίοπες ὁκῖακι, ὥοπῖς 
“(εἴλαη, Κ΄. 44{ἶἰ ΤΙ, 4. 

». ΦΙΛΜΑ 'ΝΘΡΩΠΘΣ, πῶ ἀονέδηνα: λιπεαηξει. 5Ε:ἂε. 
ΨΣΠ, 11. τὰ φιλάνθρωπα (6ο. ῥήματα, 5, δέατάγματα.) ἐγαὶ κρέ-᾿ 
νὰις;, ᾿ιππιδρἐταιτὶ 6 οὐΐοία 660 6!!ρβοπθ. Οοδξ. 2 Μδοο. Ὰ,1ες 

84ρ..1, 6. ταχμ γὰρ πνεῦμα δοφία, φρίκϊτοο οείεαι 
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ποιξηυ Δ Δ88 ϑαρλθι κα. δαρ. ΧΤΙΡ, 19. δεῖ δίκαιον εἶναῦ 
φελανθραυίπον. οροτίει ἐπιδέυτι 6886 λιωπαγμπι. 5 Ἐάν, ΥἹΠΠ, 

10. Ὁδὲ φιλάνϑρωπὰ σντάολας οοπλαπροηδάπι ουαι χαέψειν;;: 
8 ἂν 1 δεϊποότυαι οδέτέα τεαρου δε. ΑΜΠῚ, ἀεὶ 7οϑερήμα «4... 
ΧΙ, 5.}. 560. Δανεγο., νυ!ρατθηὶ ἱβεσγραα οεΐοιρηρ ϑοα Βυε δαηξ, 

ΦΙΔΑΝΘΡΩ" ΠΏΣ. δλιμπαγιέον. » Νίαοο, ΙΧ, 45. ἐπι. 
εκῶς καὶ φιλανθρώπως, Ὀδηῖρβπε ἐς Ββοετθ... 

᾿ΦΙ'ΔΜΑΡΓΊΡΕ (ἃ. ἀπιο ροομμέαπι, ρμϑομπέαο ανέσωδ᾽ διεπι, 
φναγμδ δώπι. 2 Νῖίδοο. Χ, 26. 

ΦΙΜΑΡΓΎΡΛ΄, 4, ἀπιὸν Ραομπίωα, ἀειαγέεέα. γΧ3, ψιωαό-. 
᾿δέιεδ. Τογθπι.. ῬΗΙ, 10..4 Μδοο.1, 26. Φέρεγολ. ἀν 
μὰ ὦ, Τοῦ 
᾿Φ “44 ῬΓΥΡΟΣ . πάη ἀγρεηδὲ ̓  Ῥεομηΐας αυρβάμ, 

ἀναγι64.. 4 Νῖαςς. 1, Ὁ. - - 
᾿ΞΩΙΑ ἌΡΧΙ' ΑΙ, ἐπερεγὰ ..ἐπιρεταη δὲ οὐμέαϊίεαν. “Ἴ Μάσσὰ 

Ἧ,, τό, 2ἐο θα. Ῥ. οθ.. ὅο. ἤἰδίαι. δρυὰ ἀυθαι Ρ. τοί; ὅ1ι; 
οἰξαπι νοέρηατα φελαρχέω. τορατίεωνς, δέοδαεὶ οὶ. 11. ο. 7. Τὶ ΠῚ 
Ρ. 330.:ε4; σεγση, Ῥλϊῥοχοηὶ Οἷοδθ. φελαρχία. ἀπιδῥεμα ᾿ 

: ΦΙΛΜΑ͂Σ, οοπιραφο. αν. οαρμέ. 7πρ. Ἑχοΐ. ΧΧΥῚ, χά, 
Τι8 Μτεϊλεδ, ϑεᾷ δοὲ .νοοαθυϊυπι αἰ ἢ 11}, η60 Ἰδὲ8 δυοσϊοιίἊδξα 
πυιραϊτί ροῖοϑι., Ρτο Ἰοοεΐομθ φελάδων . 4πὍ οη ὁ Οαά. 
Βαδὲῤ, μτοῖωλε, τεροπεη δι δϑὲ κεφαλίδων, περὶδοῖα ρτίμα, 
4714 ῆ8 πὲ, 61 ἰΙορο πηοῖὲ λπστεῖε δἰ α.. 146 δὰ ἢ, }. ολαρρν 
7) οηδογσέωπι, 
ΦΙΛΩΝ, οὠπιάης ἘΞ ΞΕ αὐμιοούΐμηςε ἠδ: 

δογζοογθ. Τα. ΧΙΥ, τι. Ορπῇ. ϑωξοονὶ 1 ἀδρ. 6. ἢ. ν. 
ΟΙΔΈΧΘΡΕ Δ, ἀπιο ἐγεῤπεῖοἑεέαπις ἐπέπιἐοέξέαπι Πδοπέαν 

ΦπΈΓΟδο., ἐϊδεπέαν ἐέέέφο. ὩΛῪ, ἐδεῖφο. Ῥιον. 1Π|, 30. μὴ φιλεχ- 
ϑρήσως.» τ ἔδολ}δ ἐπ! πολ ϊ καθ ὀοσαβίομθαι ΔΙ ΡΙ88, δεὰ: ᾿ιεῖν 
ξᾶτα διροδι τη δ᾽έίᾳῃο ἔεμοῖτα. 

ΦΙΛΔΦ' Ώ,, απο, αὐδέσο, ρταΐέωνε μἰϑὰ 6ιέ, ἷϊ. δὐου δε, 
ἐπ δέβσμεδε αρνογὲα, 2Πν- ΟΦ ΧΧΥΙΤΙ, 4, 'ποέησόν μοι ἐδέσμαξας 
οἷς φιλῶ ἐγώ, ἴδο παὐλδλ Φἀο]ΐα, φοξιιδἀπιοἄιναι βγαέμπε πὶ μὲ 
“::. Νὶδε ον στ. 9. 14, ει, ΧΧΧΥΗ͂, 5. αὐεὸν ὦ πατὴρ φιλεῖ 
ἐκ πάντων ἐών υἱὼν αὐτοῦ, ᾿]απὶ ρμαῖοε δπιδὲ ρυϑα ουαῖθυι 
8}115 δ}8.. 165. Ε;ΟοιΟΤ, το. φιλοῦντες νυστάξαε, απιαπὲ (86Ὲ 80» 
ἔσπέ ἐωξομέφε. 810. ἀραιὰ Ἰενροάοέ. 62, τ6. εἰ πιὸ αρυὰ 2707 αϑ- 
10. ΠΙ. Ὁ 4.-.λδ. ν. 9. δγοέδαῃ. φιλεῖ, εἴωϑεν.) ονπιέέαγδι - 
ρυ, Φεομέον.. Θοι. ΧΧΥΤΙ, 46. φίλησόν μὲ, τέκνον, οδομέανᾳ 
τος, ἢ]. ͵άο οὐ ὅθ. ΧΧΙΧ, εἰ. κι5. Εκοά ΧΥΠΙ,.. Ῥτου. 
ΧΧΙΝ, 46, ὩΒῚ ροβὲ αἰδηδυνέμι δυρρ]οπάθα 6δὲ ἄνθρωποι, 
αὐδοα 8 νοΣ. ἱπηρϑύβομδ εξ. Φοεοϊρίδηδδ δδῖ.' - »Ἀ, αἀπιέσεᾷ,.. 
ΤὭτθη,; 1, 5. - ἔπϑη, πιαίξεξα, ἴδτειι, ΧΧΙΗ,- 82. φιλουγτῶν. 
Τεροταας Ἦν Ψ᾿.. ὝΠΉ Χ]Π, 8, ὅτε εὐδόκουν φιλεῖν πέλμακοι 
ποδοῖν αυταῦ, ΚΠ μέρ. ἐϊδοηξεν σηὲπι δέέαπι τ πεέΐστα ρεάμηι ἘΥ) 
ὁ φοεουίανὲ μαναέϊι8 δοδῶπ. ΤΩΡ. ΥἹ, 25. ἐφέλησεν αὐτὴν, ὀδόι- 
ἐαέιιδ εδὲ Θᾶτα. Οοπέ. Μιὰ ΧΧΥῚ, 48ιὀιει 

Κοἱ. Κ΄. Ἑ Γ 
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ΟΣ ΔΗ͂, αποα. ΑΘ, δοσία. Αἴχμ. Ορδῖ. 1,.14, 
ΒΟΙΛΗ͂ΚΟΙ" ΑΙ, αμαοπαὶ ᾿δἐμαάτωπι,. 4 Νίαοο. ΧΥ͂, 41. 

κὐχνειοο πρὸς φιληκοΐαν φωναὶ, ϑιωανέδείτναφ ΟΥΟΠΘΥ, ΨΌΘΕΦ, 
Ῥλοέξμδ: φιλήκοος» φιλομαϑής. δμέααδ: φιληκοία, καὶ φιλή- 
ποοςν φιλομαθῆς. . 

Φ) ΔΗ͂, οϑοιιέωπε,, Ωπλογδο δῆρηεστ. ὉΔΡῸΣ Ῥ]ῸΣς 
Ῥτονυ, ΧΧΥ͂ΙΙ, 6. Οδαξ, Τ, 1. 

ΦΙΔΑΙΠ᾽Α͂, απιξοϊέέα, ἀπιοῦ, ἰδίαο “επόγοα, οογιοδέξια, 
οδιἰΐαπι ἐἠέοξέμδ. Ἴξτιμι, απιον. Ῥτον. Χ, 15, ΧΥ͂, :8. ΧΥΤΙ, 9. 
-, ΣΣΩΝ Ρ]Όγ. ἀπιοιγοα, Ῥτον. Ὗ, 10. ἔδαφος φιλίας» εοτνῦ 
απιογὲσ. τ ἘΥῚ ῬΊατ, ἀππογόϑ. Ῥτον. ὙΠ, κὅ. ἀπολαύσωμεν 
φολίας ἕως ὄρϑρου, ἔταδιαον ἀπιοῦα ἀδαθ6 δὰ ἀππουΐααι. [ὕ5ατ- 

, ρδῖπε 10], Ὧὲ 6 δ6ι}6 σταῖϊου θ δρραᾶτεῖ, ἀθ οοπομδέξιε ἐδέοξέο. 
- ἜΡΩΣ, ἀπιέοδ. Ῥτον. ΧΙΧ, γ. δῖτ. ΥἹ, 18. εὐθυνεῖ φιλέαν 
αὐτοῦ, ἀϊτίρει ἀπιῤοξέξαπι οἷπδ.. 118 Ἀέείξμαε. δοὰ φιλία Ἀ. 1. 
Ῥοπίζδιη δῖ ρτὸ φίλοι, δοβίγαοϊο ροδίϊο ρσοὸ οοπογοῖο. Ῥοῖοδι 
ἐδιθθῃ ἀυοαῦ γογιὶ ,δῥέα ογὲξ ἐπ ἀπεοίέέα δα. ϑῖτ. ΤΧ, 8. ἀ6 
Φεδέαἑηο νόπόγσᾳς Κ εἶν. οοπσμρίθοσπέέα, εάο οἱ δὲν. ΧΧΥ͂, 2. 
ΧΧΥῚΤΙ, 18. οἵ οοπέ, ἴδαο, Ι΄, ἅς. [ὸ ἀπροῦα οοπδωραΐὲ Ἰορ τας 
ἀ ἴδοο. ΤΊ, τῷ, Φ ἜΠ τς 

ἢν ΚΦ, Δ] 4 ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ, ἀπιὸν σέ ρταξία. δῶτε. Ῥτον. 
ΧΥ͂, 17. ΑἸτογαίσαμι 80 40 ἐπίοερτοῖθ ΔΙ Π υκχΐ880, 86 2: δ᾽ γα ῃ- 
"άπ Ῥεοοϊῖνθ, ποη ἴδιηθι πθοδδδασζιτ 6εῖ,. Οὐεῖθ δὲἰμλὶ 9 
τοἀυτιἀδητίαθ Θχ θη Ρ]8 ρϑγπιι]ῖα 601]ορῖς δὰ ἢ. ]. 7Ζασρόγειδ. 

᾿ς ΦΙΛΙΑ ΖΩ22, ἔποο αἀπιξοῤξίαα, 320 ἀπιέοδ., ἀδογπι 
ἀδοίαγο. Ἀ;λε,) ἀπιος ἃ Ῥατ. ΧΙΧ, 2. μεσουμένῳ ὑπὸ Αυθϑίέου φι- 
λιάζειξ,, συπὶ 1110, 4υῖ οὐΐο Βαρδίων ἃ θο, ἐπὲδ ἀπιῤοξξέα»:. -- 
ΚΞ ΗἸΡΒ, σοπδορίο πιδ. ἃ Ῥα;. ΧΧ, 58. εἰς ἐφιλίασας τῷ 
᾿Οχοζίᾳ, 4υϊὰ ἀπιξοίέέαπε ἐπλέξδεξ σὰτα Οομοςῖα. ΑἸ ἐκοενωνη- 
'σας. - ἘΠῚ, γρμείϊα. Ἰαᾶ; Ὑ, ὅ0. φοιλιάζοντα φίλοις» απονόπε 
“εοϊαγαπέστη ἀπαϊσὶ8. Οὐοτιέ, 4 Ἐπάτ, 1Π|,..2. - 2, ἀπιξοιιδ,, 
δοσὲμα. Ἰυὰ. ΧΙ, 20. ὧν ἐφελέασε. ϑότιαο ἰδὲ εβὲ ἀθ φίλοις 
τοῦ νυμφίου 8. νυμφαγωγοῖς. - ἸΘΤΎΩΠ,, ἀοοίαπιο, ἐμδέΐος 
ἩϊιΒρ. ἃ 9. ΤΑφδοά, Ῥ6. ΙΧ, γον 4] ἀδαῦὁ δὸ ““ιξία ποτὰ 
ἀοτίνανιξ ἃ ϑὴ, 8684 ἃ ἢ») δοοίαρνἑέ, οοηρτεραμέέ, ὑπο »Ὶ, 
δοοί5. δ δνο;. γαὶδὲ Ῥἠιδίδέασα ζοσυογαίΐα 46ὲ. ᾿ 1τὰ οἴ Ῥε. 
ΟΥ̓ΤΙ, 1ο. ἴπ ρστᾶθοο αποάδπι δοάΐοο δὰ ἤοη,, φαξέ. Ἰδοῖατα 658 
ὑπετάγησαν, ἐφιλίκσαν, οτπι ποτερϑ ἀυδίζατθας Τπξῖ., ἃ αυαπδτι 
γοσα Ὁ» 4 ἼΩ ἀοείνδεθηϊ ΕΙοσὶ ἴδίωδῃ ροξιΐξ, ὧξ Ὦρο. δοΒο]Σ ὦ 
ἹΔΒΤΡΊΏΔΙΣ τραοπάστι δῖ. -- 9 ηη ξέδρ. ὅγηιπι. Ῥτον-. 
ΧΧΗ͂, 4. 8ὶν, ΧΧΧΥΙΙΙ, .. ἐφιλίασα αὐτῷ. κᾳγω;, εἰ εξο 
απιξοξέξα οχλαν 1110 οογιετεισέμδ ϑώπο, δωΐξάαθ: φιλιάζω., φίλος 
γίνομαι. Αἄᾶε. ϑ:.. ΧΧΧΥΕΙ, Χ. 1 Ἐπάᾶτ, 111, 2... υδὲ 6δὲ 
απιξοέέέαπι οοἶθγε, . : δ Ἑ 

ΦΙΛΟΌΜΜΑΙ, απιΐομδ 3ο. ν᾽. ἨΐΔρ, Ρε. ΟΥ̓Τ!, χ ο. 
ἐμοὶ ἀλλόφυλον ἐφελιωθησάν. τΐβὲ δ] δηΐξομαὰ ἀπεέοὶ ζαε 6. 
7) οεὐεναιὲ δυπέ. 16 φυρτα 6. φιλιίζω. Ν 
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«ΦΙΛΟΓΕΚΏΩΡΤΙΟΝΣ. απιαπε ἀρτιοιρίέμναε. ΠΕ 55 Ν, 
απια)δ ἐξγγαδ.  Ῥαι. ΧΧΥ͂Ι, 1ο. 

ΦΙΛΟΓΎ ΝΑΙ͂ΟΣ ΕΓΜΖΝ, δμεπὶ πιάτα πιρρδέδγερπε,, Τλῖ4 ον" 
ἀίογοδιιδ δτεῆι. ἘΏΝ αἷ3 πε) πιο πιιιέξαγεο. ι Ἀεξ. ΧΙ, ,. λέϊο 
1μωδ. ἀο. δρερέαέ, ἰερέδιμο ΤΊ. 11... 301. 1. 9. καὶ οἱ φολογυναϊοις 
(Ἰοροπάται φελογυναιοι) οὐνουσίαις ἐπιμεμηνότες. 
ἘΣ ΦΙΜΟΓΎΝΗΣ ΕἾΜ, ἰάοπι, Ῥτὸ δοάθη, «41. Ἀδρ,. 

ἘΞ 
Φ)ΔΟΔΟΞΈ' Ω, ἐππαε 4), ομρέαμ6. 4 ΝΙδοο, ὙΠΠ, ,, 
ΦΙΔΟΔΊΟΞΤ 4, ξίονίαο ομρἑαϊέαν, οποτὶα δεμάίμτ, «ἀν 

ατδ. Ἐεέλον. ΧΙ, 7. ουδὲν ἐν ὑπερηφανίᾳ οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ 
ἐποίησα τοῦτο, τιὺ}18 οτδῖ ἔπ τη, οἵπὶ Βοο ἀρϑῦδηι, 6ἵ βυροῖ- 
Β186 εἴ ναπδὸ ρίστϊδθ ουρίἀϊια8. 4 Νδοο. 1], 36. διεοδαοὶ Βοίορ. 
Ἰ:0. 11. ο. γ. Τ. Π. Ρ. 1η4. Πεενθη... 

ΦΙΜΟΧΟΣΙΜΟΣ, ογπαίμδ 868 ομἰέμβ ἀπιαη5 δὲ βέμαϊίσα 
48. ἜΡ. Ἰότοπι. ν΄. 7. Ὁ] Ισ609 ὥσπερ παρϑένῳ φιλοκόσμῳ τα- 
οποπάππι δγθΐϊσοσ παρϑένοι φιλόκοσμοιυ. Οοπξ. Αεἰδαπιπι Κ᾽. 

Ἡ. ΧΙ, 1’. Ρ. γ20. ; 
Φ᾽ ΛΟ πάΘΔ' 4, οπρέο αἰέδοοτγα, αἱεοεπαὲ δον δοϊδο Ζόγιδ0 7. 

οἷ, δὲν. ἐν τῇ παροικίᾳ βουλομένοις φιλομαϑέῖν, δὲ φελομα» 
ϑεῖν Ῥτο 5ἰπιρί οἱ μαϑεῖν Ῥοδιἴυτι 6586 νἱάσίτ. ᾿ : 

ΦΙΖΟΜΗΘΗ͂ Σ.: αἰἱδοεη ἀξ οἐμάϊἑοδιδ δε σμρὲαμδ. ῬτοΟ]. 81:, 
οἱ φιλομαϑεῖς. Οοπξ, "3 γέϊεηδαοῆ, δὰ }ἰαέοπΐο λαεύςσι. Ρ. 217. 

ΦΙΑΟΜΗ 1294, «“πιαίγὶθ απιαπδ. 4 Μδεο. ΧΥ͂, τα. 
ΦΙΔΟΝΕΙΚΕΩ,, νίκον, σοπέρηαο, οοπέοημέξοτιηθ ἀπιο, 

οοπέφσηέξοσιιδ δώπι. ΛΠ ἩΒΡ. ἀοοσπαο πιᾶγ 80. ἐγα, θχαγαίεθοο. 
ϑγπιπι. Ῥδ. ΧΧΧΥ͂ΤΪ, τι. φιλοκείκει. - πῶ, ταῤοϊϊο. ὅϑγπιπι. 8. 

ΟΧΧΥΙΙ, 17.. - νὼ, ρναδοαρίοαεϊο. Ρτον. Χ, ι8., φελφνδς 
ᾳούνεαρ, δὶ ϑολοί. ἀδικοῦντας. ἷ 

ΦΙΔΟΝΕΔΜΚΙ᾽Α.. δοπέενεϊο ᾽ πιὸ} γέχαηπαί. λεο: 
ΤΥ, 4. 4 Μδοο. !, 26. Υ', 25. .ῬΡεννἱοαοῖα. 

ΦΙΜΟΝΖΣΕΙΚΟΣ,.. οοπέοπέξοδια, ἀπιαηδ χίσαϑ. ΓΙΧῸ, ΓΝ 

7ζογεξε [ ογία. Ἐσπϑοῖ. ἘΠῚ, 7. Τιορεέτυῦς ΠΚῸ, γίχα, ἐμ β ἑμετ, 
ἃ 2. 2.6χ. (ὐγν δὲ Μδ. Βγεπι. φελόνεωνος, ἀναιδὴς. φίλερερ. 

Ἡεογοῖ, φιλόνεικος, μάχυμορ, φίλερες. φιλονεικία γὰρ τ μαχη- 
- 5. “44. ϑὅγπιπι. Τλδοά. ἘκεοΒ. ΧΧΙ͂Ψ, 6, ὩΡὲ ἀμδὸ νεγθῖο- 
πε8 σοδὶμοταηῖ. - ὨΝΣΟ Ρϑεῖ. ΗΒ. ἔοεπι. ρμηρθηδ5. ϑαπεας 
γχίξ. Τὸν. ΧΙΠ, δι. 50 Ὲ φιλόνεικος χ, ̓ ἰδρχᾷ ἀμ μ φἐ 
Ῥονπᾳπεῆφ. 

ΦΙΑΑΟΠΟΗΓΙΓΤΗΣ, ἀπιαπδ οἰ δέμαϊοοι οὐνέμπε, ἀὸ ον 
λμεὶ δον οοηδιδηδ. ἃ Νίαοο. ΧΙ͂Υ, 57. 

᾿ΦΙΛΟΠΟΝΖ' Ὡ... ἑᾳῥονπε ἀπιαπϑ δε πλν δἐμαϊἑοασ γαδονο; 
αἰαδονο, εἰμοιιῦνο. ῬταΣ ϑάχ. πεφιλοπονημένων. 

ΦΙΛΌΠΟΝ' ΑΙ. ᾿μιαΐμπι ἰαδογαηοξ,. ἐπμμδένέα. Ὁ» 
δαζον. ὅγπεπι. ΟοΒμοῖ.. ἽΓ' 10. Υ΄αο δὲ 2 οἱ. δέγαο. 2 κ. ονλδε 
15. Βτεπι- φιλοπονία; σπουϑοέα ἐἐθοίεν: παῦε τὸ φιλεῖν. τὸ 

᾿ πονεῖν, ὅ ἐστι τὸ ἐργαζεσῆα... τς ̓ ᾿ 
2 



δα. ΦΙΜΟΠΟΝΟΣ “- ΦΙΆΑΟΣ 
ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ, γσπανιις, απεανς ἰἰαδονιάπι, ῬτοῚ, 811. 

16χ. Ογν ϊὲ 14,5. Βνοπι, φελόπονος ) φίλεργος: 
ΦΙΔΟΣ, ἀήπέσιιδ, φωξὶδεε αἰΐμδ. χε μετῖ. ἀπιαηϑ. 

Ἔ51:}. Υ, 1το..14. ΥἹ, 15. ὁὲ 4181. ὅγπιπι. Τλεοά, κι Ἀδρ. Υ', ι. 
Ὁ δεν γνέσ, Ῥτον. ΧΧΤΙ, λά. - δ, ἀμοέον,, εἰΐδιαι σπιέοωσ, 

ΔΒ ἀτὰρ. ς ἅλί, σορωΐᾳανα, φοπέμηχενο. Ῥχον. ΧΥ͂Ι,.8.. ΧΥΠ, 

« φίλοι καὶ οἰκεῖοι. - ὭΣ, Ρἷυτ, νἱγὶ, ἴον. ΧΧΧΙΙ, 1. 
τον. ΧΧΥ͂, .. - Ἴ2π, δοααέίξς, 1)8π. ΠΠ, ι5. 17. ικΚι8. ὅϑγγω 

Ῥε. ΟΧΥΤΙΙ, 65. “ὦ. ΟΟ8ε]. ΕΝ, 10. - Οϑη, ϑαρίεηθ. Ἐξδ.Ἐ, 
Ὶ, 1... ἐἶπᾶ τοῖς φίλοις ἑαυτοῦ, ἀϊοοῦδὶ Ἀτοὶς 8 818, Ὦ. 6. ἐπε 

ἐἰγτυὶς ταϊγιδδέγε8 ὁϊ οοποιέαγεδα 8186, 146 οὐ Ἐδ1}. ΥἹΙ, ιὅ. 810 
᾿δῖ. 841148 ρῥυϊποίρυμπι εἴ Ταραπι ΘΟ ΒΙ]1ΑΙῸΒ Ἰοῦς ἀἰοῖοβ 6586 
ἀοσεαῖ δυοΐοτοα Ἰαυῆαιῖὶ Ζογπίο Οριμο. ϑαον. Τοπε. ἴ. ρ. 536. 
᾿Αάδο Οἰεαγίεην ποῖ. ἴὰ ΤῬΡλζοςέγαΐ, Ῥ.. 40. 8. ποῖ, 5. - 92, 
᾿ϑοοὶμδι, ἀπιΐριδ. Αἱ. Ἰαὰ. ΧΙ͂Ψ, 20. ἑνὶ τῶν φίλων. Ὑιάο οὲ 
Ἰυᾷ. ΧΥ͂, δ. - 5, ῥγορίπφμμδ, ον, ΧΙΧ,, τά, - ὈΛΏΒΠῚ 
Δυ.4]. ἃ Ων μας μιεροίαο. ἰαᾶ, Υ͂ » ὅο. ΟΒα]ἀ, τ3 1 δὲ ὅγτ. , Ξ | 

Ἴλῶν9 ἀηιέοεπι διβηῖϊποαῖ, ἴσο 1088 ταάϊκ ὨΘΌΤ, πὴ, 086 

Ῥε. ΧΥΤΠῚ, 2. Ῥοτίπᾷθ δὸ ἄγὰρ. ς ἠοξΐοσιδι ἀπεαπαὶ 

Στ ἸπΝΝΝ 
βαδοῖ ο΄ ἃ ΕΧΧ μὲν ἀγαπᾷν τοἀάϊευτ. ΗΣπο ἔοΐαθθο δα. 
ΧΥΗΙ, 1γ7., υὉΣ ἀ6 ΑΡτδβδητνο βοσίηο “δδὲ, ὕτὸ τοῦ παιδὸς μου 
Ὅτ σ ΟῚ ΘΧΊΓΟΣΣ τοῦ φίλου μου (18 πὶ ἱπῖοσ ἘΞ ὟΣ οἵ Ὑδιεε 
“δχοϊδοτῖὶ γοχ 2Γ1) 8ὸ σζὲροποδηππι 6δὲ δυοϊογίΐίαϊο Ῥλίέϊοηεε 
118. 6 νονγδία Πόοέρεέ Νοο Τ. «1. Ῥ. άο!Ι, 4.- πηᾶϑ ἔοτῖαϑβϑ8ο 
'δϑύδ Βδιϑὶε 7ασοδι5 Κρ. ΤΊ, 25. ΟἼεπιοσπε ἤοπι. ἴθ Ἐρ. Ἶ. αὐ Οο- 
γίπεῆ. (ἴὰ Οὐὲοίενίξ ΒΟ. Αροδέ. οἱ. Ἰ. ». 1565. εἀ.. Οὐεγὲσὶ ) δο 
"Οἰδπιοηα «465. ῬΡαεάαρ. 111 2. ν΄ 259. φυϊνυε-. άδο Ἐξέραε. 
“μάμλ, ΠΠ, 190. Αρυᾶ Αταρθεέβ εοἴΐδαι Αβσαβδπιῶδ.: σιοὰο 

Δ} δὰ » ἀπιέοιο 1, ταρᾶο νι λοξ], ἀπιέοιιο᾽,, νοσεῖ 

“Φοῖσι. γι46 Οογαη, εν, ΕΥ͂, 44. ἐὲ 166. 4ι, δ. -᾿ 5 ἃ ΠΡ. 
Ἑκοά, ΧΧΧΗ͂Ι, εἰ. δας, ΧΗΙ, 6. 1 Ῥαε. ΧΗ, 55. εἐὲ 
ΔΙ βδερίαβ, Ῥζον. ΧΙ], 27. ἐπεγνωμὼν δίκαιος ἑαυτοῦ φίλος 
“ἔσται, βοτῖδα φίλου, τὲ ρΡομδεας αὖ ἐπιγνώμων, ἔμϑέτεδ 6α- 
Ρέοναὲ δοοέμπει φρωπι, Ῥεον. ΧΨΗ͂, ι8, δὶ ρτὸ τῶν φίλων τη6- 
11:5 Οοαΐ. 4Ἴ6χ. τὸν φίλον, 4ιεαι σαϑαπι ροβευϊδι -ὙΕδαπι ἐγ- 

“ψυᾶσθαι. Ὑιᾶς  ϑαϊπιαϑέμπι ἂδ πιδαθ ὠδμγαγ. Ῥ. γϑοι -““1λλοο 
1όταπι. 171,1. δὶ νι. πε. θὰ, δορέξαξίο, ἤπσ δὴ ΤΧΧ 
Ῥ5. ΟΧΧΧΎΥΤΗ, 17. οἱ φίλοι. 'ϑὸ. αὐτασίυο ποισὰδιὰ Βαρδὲ 
γοχ Βεθτ. - 5 8 557, νοοέζεναξέδ, 560. ΧΧΧΥΙ, 55. Υ͵1άο 
διυϊοοοάεηζομι γοσδηὶ μορταΐσδηι. ἃ γὴν ὧς.) νὴ ἀπιῖδος 
Ἐπιμ. ΙΧ, 22... νὰ," πεαΐωθ. «ΑἹ, Ῥτον ὙΊ, χά, τοῦ φίλου. Ἐπ- 
εαϊθτυπῖ 52. ὦ ΠΟ; δοοία,, ἀπεοα. 7πο. Ῥδ. ΧῚ ἘΦ, ι5. “φε:- 
δας, 1, χά, 11,3. - Ὡλῦα), ρακ. Ἰόκϑαι, ΧΧ, χο. ἄνδρες φίλον 



ῃ ἮἯἩἬ 

ιν ὩΙΔΟΣΟΦΕΩ -- ΦΙΛΟΥΙ ΜῺΣ ᾿ 85 

αὐτοῦ. Βοῦδ 4φποδᾶ δδηδυῖ. - Ὑσ, ργέποορσ, Ἐμ1Β. 1, 5. 17] 
.χϑ. ΥἹ, 9. Φίλοε 80. ἀἰοεβδηίων σοποίἐαγὸξ γορὲς αἰέέφμο νἱγὲ 
ῥγίποίρεθ. διά αυοαμα 19Δη. Υ, 25. 1Π|, 91, εἴ οά. ΥἹ, ιά. 
ἤσαν. δὰ Νερ. Μασ, ΤΠ], ἃ. πῶ ἰπᾶῖοο 7, Δ. οςξῥὲ, δὲ 
Οτναονέδηι τὰ Οἷο. ἘΡ. αὐ ἀΐνογοοα ΧΥ͂. Ἐρ. ἅ. ν. 882. 5. ΕΞάτ. 
ΨΠΙ, χ5. ομβδ] αν γνν., οοπϑεἰἑαγιὲ, 9011. Ἐ ἅτ, Χ 1], 15. 5. Ἐπάν, 
ΠῚ, 26. Βεθτ. “ἶλ, 0]}. Εδάν. ὙΠ, 16. δ1:. ΧΙΧ, 8. φίλῳ 
αοὸ ἐχϑρῷᾷ., ομένἐθ ῥΡγαπιΐδομα δὲ εἷμα αἰϊδογίπιδηα. 18. γ᾿ χὅ. 
φίλος « φμένὲἐδ ργοχέπιιδ. β 

: ἘΦΙΔΟΣΟΦΕ Ώ, ταρίο.. 4 Νίδοο. ,,6. «1. 
᾿Ξ ΦΙΔΟΣΟΦΙ᾽ Α, φαρέοπέξαα δέμαίμνη, 4 Νίδοο. Υ͂, 22. 

» 9. ὩΣ δὴν Ἢ 

ἘΦΙΔΟΣΟΦΟΣ, δαρὶίσηΐαο ἀπιαηδ δὲ οἰμέξον, δαρέθηδ. 
εν, Βοῦτ. δορλί. Ἰγδι. 1, 20. δε. οὐδ, Οἠὲρ. 4 ΝΙδοο. ὙΠ], γι 

ἘΦΙΛΔΟΣΟΦΩΎΑΜΤΟΣ, δεαρίονηέέοσίπιεδ, αοοἐϊεείπιιδ. 4 
Νίαςο. Τ, κχ. φιλοσοφώτατοκ λόγον, ρελν δε πηυτα 6 τηϑᾶΐα. ΡΒ ΐ» 
Ἰοδο ρα Ἰοοῦτ. ἊΝ 

ΦΙΔΜΟΣΤΟΡΓΊ ΑΙ, απιονρ παίωγαϊέθδ ἐπέεν. ραγοπέφδα. εὖ 
ἐἔδενοϑ,, δοπονοίοπέξα. α Νίδοο. ὟΊ, 40. ά Μδοο, ΧΥ͂, 6. 

᾿ς ΜΑΔΛΔΟΣΤΟΡΙΌΣ, μνορεποιίἐ αα ἀπιονόπε, ᾳμαζέφ, “δὲ ΄ 
ἐπέδν Ραγαπίδα, οογέμροο οἰ ἐέδαγοα. ά Νῖίαοο. ΧΥ͂, 18. ᾿ 
τὰ ΦΔΟΣΤΟῬΓΩΣ, δεμονοίονιέαρ,, “πιο πιῶρηο. ἃ Ἡΐδοοι 

ν 2... ! ; : τ " 

ἘΦΙΔΟΤΕΚΝΙ᾽ 44, ἀπιὸν ἐπὶ ἰέδονοο. 4 ΝΊδοο. ΧΙΝ, κχ5. 
ἘΦ) ΛΟ ΤΕΚΝΟΣ, απιαρ8. ζίδονονιι. ά Νῖῖαος. ΧΥ͂, 4. " 
ΞΦ, ΔΟΤΕΈΛΚΝΟ ΤΕΡΟΣ, αὐ βατεέμὴιν ἀπιαπαΐοπι ᾿γῸΡρτι-- 

δῖογ.. ά Νίδοο. ΧΥ͂, 5. οἵ 6. “ὩΣ 
ο ΦΜΔΟΤΙΜΠ,Α, ομρίαίξαθ Λονονῖϑ., απδίξδο. ϑᾶΡ. ΧΙΥ͂, 

18, Κμῖξ. εαἰπιΐα (5. δι τ 1058) εἰὐῥὶρδηξέα. Εἴδογοΐ φιλοτιμίαν 
δωρεὰ, κενοδοξία, πλοῦτος, μεγαλοφροσύνη.. 

ΦΙΑΟΙ ΤΙΜΙ͂ΟΣ, ομρέάμᾳ ἤομονὶβ, ἀπιδέξέοδιεδ, λοπογίγοιεα, 

πιαρτιϑέριιδ. θ8ρ. ΧΥ͂ΤΙΙ, ὅ. φιλοτίμου ξενιτείας, λοποτέϊοϊ 

μβοθρῖε:,. Ὀ᾿οέξας φυοαὰς φιλότόμως, φμὲ πιαρπο ϑέμαϊϊο δὰ 

οοπέδηιἐξοτϑ αἰλᾳιρία. ασίέ, φωὶ οπιρέδιεδ νἐγέδιδ αὐ αἰλᾳιξα δογ- 
ἑοπξε, 5.:Νίδοο. ΕΝ, 15. ἐγένετο ἢ ἀπογραφὴ μετὰ φιλοτίμου 
προσεδρίας. βερδῖ ἀθδοτῖριϊο δερπεπμα οἱ αϑεξαμέέαέα εἰ αἰδἶδε 

ξεπεΐα. Οομξ, ἃ Οοζ. Υ͂, 9. ᾿ ' 
ΦΙΛΟΤΊΜΩΣ, οἐμάϊο,, νε πὲπιίο δοπογδα δέμαΐο, ἀπε 

δίέϊοσο, πιαρποιαπέπιο, φἐμαϊΐοδθ, δοϊοίέθ, αἰἱδερετέον, δ'μϑαθν 

ν, 12. παρετήρησαν φιλοτίμως, οΡβοιναραηῖξ δοίξοέέδ. 3 Νῖδοο.. 
11, 41. τοῖς ὑπὲρ τοῦ ἰουδαϊσμοῦ φιλοτέμως ἀνδρογαϑήδασιν, 
1116, 41 γ»γτὸ Ἰυάαδίβηνο πιᾶρτιο. απέπιο. ζογεεθν Ραμ ΑΓ τοέν 
Κμὶν. φωὲ ργο 7μάαρία ξονγέξέον ἤδοσγεσιέ, «ἀεέέαπ. ἘΓ. Η. 1ΠῚ, 42: 

εὖ μάλα φιλοτίμως ἐπονοῦντο. Ῥοΐγδ. ΤΧ, το. Οοπξ, Ῥεγέξοπ.. 
αἂ “εἰίαπ. Κ. Η. 1Π|, κ. ϑιιέδαθ εἰ. ΟἾο58.. Βτόπι. φιλοτίμως, 

μεγαλοδώρως, ὑπερμέτρωφ, ἐπιμελῶς. ξεχοΥ,, φιλοείμως, φεν 
λοδόξως, πλουσίως, μεγαλοψύχως, δαψιλῶς. 

᾿ 
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ἀδᾷά΄ . ΦΙΛΟΤΡΟΦΕΊΩ -- ΦΙΠΙΟΙ͂Σ 

ΦΦΙΛΟΤΡΟΦΕ Ω, ἐέδονιίον αἴο. 1 θαι. ΧΧΥΤΙΗ͂, 424. δὰ 
Ρ5ἽἼ ὉΔΡ ποιαῖαν ἴῃ Πἴες, Σ. πεφιλοεροφημένη ϑρεπτὴγ, 40ο- 
τύπι ΒοΟ 8ὃὉ αἱΐο ἱπῖεγργεῖθ, ἐ]υὰ ἃ ϑγχιπιαοῖο Ῥτοίδοϊαπι 
Ῥυϊαι Αγογεεϊμέμα. Ὑιὰδ ἐδπιθη 8. ϑρεπεός. Ῥοϑῖ πεφιλοτροφη" 
ἐνη δοῖεια, πὶ Βεβὸ πιοόποῖῖ οπέξ, δυρριομάμπι εδὲ δάμαλις. 
οχ φιλοτροφεῖν Ῥτομτία ποῖδϊ αηιΐοθ πεέγῖγδ, ἢ. 6. δόρθ πιο. 

ἐγὲγθ, ηυοὰ, δὶ 46 δῃϊπιδιῖδιιδ βόγηιο δβῖ, ὑπ σοο δαρσὶ- 
παγὸ ἀϊοϊϊτασ. Αἀϊεοείνπ φιλότροφος Ἰορίτον ἀρυὰ Ογρλσιωα 
γηιη. προϑυρ. ν. 8. πω : 

ΦΙΔΟΦΡΟΝΕΙΩ, εοπι ας οὁ λωπιαπίξαξδ ἈΥΟΒΟΟΜΟΥ, 
ἀπιαηέθν οοπιρέδοίον, δεπενοίμε ϑώηι, 1ϊ. δέιαϊξοδιε8, αἰξέέρεπε 
διωπι. 2 Νῖίαρο. 11,26. “ ; 

ΦΙΛΟΦΡΟΙΝΩΣ, δεπενοῖο, διμλαπέδαν, , οοπιξέεγ. 3 
Ἱδοο. 111, 9. φελοφρόνως ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως αποδεχϑεὶς, Ζω- 
πιαωσγιίέσν ἃ δυο δδοοτθοίϊο ἐχοορῖαδ. Αἀάο 4 Νῖδοο. ΥΙΠ, 4, 
81. “4εἴίαπες Κ΄. Η. ΤΡ, 9.. ὑπεδέξατο. αὐτοὺς εὖ μάλα φυλοφρο- 
ψως. Αἠροϊοάονις Βὲν,. 118. 1. ο. 9. 6. 18. Οομξ, Αοε ΧΧΥΠΙ, 
σ. οἵ Ζες. Ν. Τ' 8. Ὦ. ν. 

ΦΙΛΟ ΨΥΎΧΟΣ, απιαησ απίπιαγπι, απιαπϑ υ»ἱέαδ. 84}. 
ΧΙ, 26. δεσπότα φιλόψυχε, ἀοπιϊης ἃπιδηβ νἱῖδθ, 00]]. ν. 24. 
αὉ. ΧΙΠ, 1. 6:1, τά. 2ἐο Οαδ4. Ἰ, »δ. Ρ. 1222. ο4, Ἠεΐπι. 1. 
ΡΊα πιοτγῖϑηι δὲδι ἐ)]δίτιγα οὐκ ἔτε ἐφιλοψυχησεν, πιρέϊο νἱέαδ ἀδ- 
εἰάεγῖο ἀπερίξωδ ἐσποδαέμν. ϑῖ:. ἘΠ], “ζ3. φιλόψυχε, φὼὠὲ ἀπέπια- 
γαπι αγεἶδα ἀπιογο, Ζδεγοῖ. φιλόψυχον, εὔψυχον. 

ΦΙΊΆΤΡΟΝ, γε. απιονὶα ἐἰοοεῦνα, απιαέονέμπι ρϑοϑιῖμπι, 
ὅς. γόδ οπιριΐθ απιοῦεπι 46 δοπονοίεγιεέαπι οοποζίξαπε, ἰϊ. ἀπιοτ. 
ὭΣΣΝ, ἀπιοῦ, ὅγπιπι,. Οδηῖ. 11, δ, τετρωμένη φίλερῳ, νυ}πο» 
ταῖᾶ ἄπιογθ. 4 Νῖαοο. ΧΙ, ιὅδ. τὰ τῆς ἀδελφότητος φίλτρα, 
φυδηΐδ ἔγδίοσπο δαηραδηὶ σα ἀπηογέπι οοποϊἰίαπαάμπι νὲδ ἰῃεῖϊ, 
ΤΡ. ν..26. ΤἩεογοῖ. ᾳίλερον, φιλία. 1.65. τ δὲ 1,Χζ5. Βγεπι. φἰλ- 
τρον, ἡ ἐνδιάϑετος περὶ τὸ καταθύμιον σχέσις. Οοπξ, “62ἐἑαπιπι 

. ἢ. 118. ΧΙ. ο. 3. Μρηδῃδεοε δριιὰ ϑέοδαδιεπι : Ἶῶ), παῖδες» 
οἷον φίλιρον ἀνθρώποις φρενός. «Δροϊιονιἑάίεε ΑἸπέλοί, Ἱ,᾿ μὴ 
σπείσαις δευτερα φίλτρα γάμου. Οοπξ, Φεολαηπδαολίἑξ ποῖ. δὰ 
Ονρλεὶ ἥγροη. ν. 4γ7. Ῥ. 200. δὸ Τϊπαεηὀωγρὲὲ αἀπὲπι. δὰ 
«Χεπορῆ. ὅήεηι. 8. 11. ς. 8. Ῥ. δο. 

ΦΛΉΟΣΣ, οαρέδέγωπι, δαπιμα, "θοοῖα. πτ, ἄαπιιε. 168. 
ΧΧΧΝΊΤΙ, 29. ἐμβαλώ φιμὸν εἰς τὴν ῥῖνά σου, Ἰανπιΐτῖαπι οαρίο 
δέγιεπὶ δ6 βαπιώπι ἴῃ πδτοα ἴυα6. Οοηξ, δὰ ἢ, 1]. ϑολεὔόγμπι ἀθ 
γε ολίο. νϑοίέ. Ὁ. 1. ο. 15, ».. 165. δεᾳυ. - ΠΣ, οαέον, ἵῖ. 
δοΐ, ἴον». ΧΧΧ, ,δ. στένων πορεύομαι ἀνεὺ φιμοῦ. ϑοτιθεπάυπι 
ΠΘΟΦΘΒΑΤΙΟ δϑῖ ἄνευ ϑυμοῦ, αὐ Π ΧΧ,, δυδδιϊιυι!δ 8|118 ρα οἶδ, 
τ π, ἔγαπι, Ἰοροτίπδ,. ϑίποοτα μδθοὸ Ἰδοῖϊο τεροείϊον 4πόο4ῃ6 1π 
οἷ. Οὐπιρί., Ἔχρτοϑβα ἡυοάυδ ἃ ὅγγο, ΤΠ έογοηγπιο οἱ ἔωέραίο: 
ἀδέφωθ ἔμγογα. Ἐδολ]8 δυΐδια Ἰαρϑιδ ἐκ ϑυμοῦ ἰπ φιμοῦ. - 
13 0η3, σαμίδέγιεπι, 4ῶο ο6 οὔέμΓαΐωγ. «ΑἹ. Ῥεαλων. ΧΧΧΥ͂ΙΠΠ, 2. 
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φιμῷ. -- χτῖς ϑὅγπια, Ῥχον. ΧΧΥ͂Ι, 5. ϑέγ. ΧΧ,, 29, 77 αδπειπι, ᾿: 
οὐδιγαξέο οΥἐδ, 4.86 μοπιΐπθην ξαοἱδ πιαϊαπ) οἱ ΘΗ ράδαι. 

Ἂν ΦΙΜΟΏ, οαρέδέγο, ο8 οὗδέμο. ΕΝ, οἰαμᾶο. “4, Ῥχγον. 

ΧΥΙΙ, 29. φιμὼν χείλη, δαρὶδέγαηδ Ιδδῖα. ..0.6.. ψοῖ. φιμώ, 

ευπιρόδοο. - ὩΌΠ. 1η6υϊ. ΧΧΥ, 4. - 5, πιοργοθαῖθ οοπαΐϊμοο. 

 Τλεοά. Ῥτον. ΧΧΥῚΙ, 10. φεμοῖ- ΟὐμΜ ϑγπιπιαοῦλο, αυΐ νοορ 

ἐμῳράσσω ᾿δπ8 δεῖ, Ἰερις "20, δαῖ, ᾳυοὰ ρτορίιβ δά ἴοχ-. 

ἐὰ δοοδάϊε, ϑῷ. Ῥγδοῖθσϑαᾶ Ἰορίτας δ. ΧΗ͂Ι, θ2. δος. οοὔ, 

Οὐοίαπεπι. Ἡδεγοῖ, φιμοῖ, δεσμεύει , ἐμφράττει ,) ἄγχει, 

ἐπεστομίζει. ἼΑΙ - 

ΦΛΕΓΜΑΙΝΩ, ἐπβαπιπιον, αγαδο, ἐἤέννοδοθ, ϑέῦτθο 

ἐπέμεπισδοο, ΤΥ Ω ἔοδια. λιπιέάα, ἴξἴ. Ρωγινογιέα. 168. 1, Θ. αληγῇ 

φλεγμαίνουσα, ῬΙδξα ἔμπθθη8 » Ἶ,. 6. οεπι ἐηβαπιπιαΐξίοτθ οὐχ» 

ἑωποία. υϊρο πν νοττιτας γοοϑϑ. ΌΪΠυ 8 ΤΟΟΘῺ8 68 ἔοτθ 

δΌτα ἐπβανηπιδείοις οοπταποῖαπι. -ἰ ΠῦΠ5 ΝῚΡΒ, σερτγεδμαάϊηϑ 

αὔοίον, «ἰοίοο. Ν!, 1Π| ι5. ἐφλέγμανεν. Ἀδοῖδ: ῬΙΔρᾶ οπΐπι 

τλπίπιο ἄο]οῖ δὸ δδριᾶ θδῇ, οὐκὶ φλεγμαίνει. Ἀ. 6. ἰαταπιαῖϊξ 

οὔ νομοπιδοῖ: δγάοσθ. -- Ὁ, οοπέαδοδοο, οἴϊδτι ΟΣ τ88 ].- 

8γν. ἑηπαπιπίον. ὅγπωπ. Ῥ8. ὟἹ, 8. ἐφλέχμαινεν ἀπὸ πικρασμοῦ, 

ἑπβαπεπιαέα διε) δαῖ δεουηᾶθη 41108 ἐωγβοηξ 8. ἐπτιθηξ ῬΥᾺΘ 

ἰδ ἀϊρηαϊομο 86 δορτιτυὐϊηθ Ἰυπιΐπα πιο, υἱ ἐμγρεηέδα ἔξ 

πὲπα ἀἰϊοῖς Τγορονέδμα 1, 41. οἵ Μεξω ἑμπέηα ζεδδα ἐμπιογέ 

δρυὰ τιδι. 1, ὃ. Οἷο849. Κεέ. ἐμεγρεῖ, φλεγμαΐνει, τεκαρακταις 

ἀπο δἰπιοὶ ἐπι] ορὶ νοῖρα ΤΧΧ ρμοδβοηῖ: ἐταράχϑη ὁ ὀφϑαλ- 

μός μου. Ῥϊεολονο τὰ Οἰανὲ Ῥ. 83. δγπιπιαοΐιθ 16.886 νἹἀοῖαν 

πος. 86 υὐϑν ῬΤΟΡΤ. γοαάὲ, ανγοάὲ, ἃοϊτιἀθ δογιϑιπιδ, αὖ- 

οιωπὲ ποῖαϊ. Πΐογο;. οαἰρανξέ. Ἡεεγοῆ. φλεγμαίνει, ὀγκοῦται» 

ιφυσοὕύται- “ΠΣ 

ὦ ΛΕΓΜΟΝΗΝ, ἱπαπιπιαέξο. ά Νίαοο. ΠΙ, 17. τὰς τῶν 

οἴσερων φλεγμονὰς » Ἡδιδίπυπι Παπιπιαθ φαϑιληραδτθ. Ζοπαγαϑ' 

Ζ,6α. 601. ι814. φλεγμονὴ» ὄγκος πυρώδης, συῤῥυέντων ἐπὶ τὸ 

ἀσϑενὲς μέρος τῶν ὑγρῶν, καὶ τῇ παρὰ φύσιν ϑερμασίᾳ φλεγόν- 

τῶν τὸ πεπονθός. 46 υρηυθ Κεἰ. Ζιεκ, Μῖδ. Ζ. Ηοτγοιὲ δὰ 

Τίοι.. ΟἈνγοοϑέ. Ῥ. 8. (8ά.) 

ΦΑΣΙ ΓΏ,, αγάεο, ὠγὸ, ἑποομαῖο, ἑταπιπιο. Ὧ3)}» δεἶο. 

Ἐχοά. ΧΧΙΨ,, 1γ. ὡσεὶ πῦῤ φλέγον (οοά. Οκοπ. φλεγόμενον) 

ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους ν ἰδ λαῦδπι ἰρηΐδ ἀγάδηδ ἴῃ οδουχαΐπθ 

χουν. Ηδδᾶ τάτο 5 ̓τίδυΐτον ἐρπὲ, τὰ τἂξ ἀγαἶδγε ,' Οογεδνώ 

πῖον ποῖοϊ, - Ἴ»5. ὅγπωπ. Ἐχοᾶ, Τ|1, 3. φλεγόμενος. -- ΤΡ 

7εννίδ ἐποδοίον. ὅγπιπι, 8. ΙΧ, 5. φλέγεται. - ΟὟ» οἶα]α, 

Ῥατι. δ. ΥΙΙ, 95 -- ὙΠ}. ξοτότα, ΧΥΙ͂, 4. -- ν032}, ἴσο ἴηι 

πιαπὲδ. ὅγπιπι. Ῥα. ΕΟΥ̓Σ, 8. φλεγόντων. ἴτἃ Βιοϊέωμε, δεὰ 90118- 

ἴοι χοϊηίπιο ἀδίρρηῖοε ἰμδιϊταῖα, 6 αὰ8 Δρρᾶτζεῖ, φλεγοντῶμ 

οποὴ νοοῖ 3 μ 3, 86 ροῖτι8 ΌΣ Ὁ, αγαδηέθο, τοδροῃᾶᾷθτο. 51- 

ταὶ; ταιῖίομδ Ἰδρβὺβ φυοαθς εξ δίαγοζε, φυΐ ἐπ φαγπε, 1αν. 

ψο. 1. Ρ. 186. φλεγόντων Ῥτὸ τιδεϊξεϑῖα οοτγαρίϊομο ΘῈ λεόν» 

τῶν Βδδοῖ, εἶγο ρίο488, 4086 ἰὰ 1Ρβ5ῃπι [ἐχίθια τὐδηβι θεῖ. “« 

- 

- 



46... 6ῳςὃΦακν -- ΦΑΟΤΙ͂ΝΟΣ 

ατὦ ΡίΒ. Ὅσαις ΧΧΧΤΙ, 25, φλέξει θεμέλια ὀρέων, ἑποόπδο! 
ξυπάριπεπίβ ποτ, Αἀάο Νῖ4]. ΤΝ, ,". φλέξεε αὐτοὺς, ουδὲ 
ἂυδο νοτϑίοποϑ οοδ᾽ υδταπῖξ. Οοηξον Ζίοολογὲ ἤγοίμ59. ρα “ογ85, 
σο. Κ. 1. Ῥ. τ5...« ὉΠ γᾶτι, “απιπιανια. «44. Ῥε.. ΟἸΤΙ, 5. 
φλέγον. - ἮὝΣΞ. οὐσμάο. Τατοτα. ΧΧ, ὁ. ὡς πῦρ καιόμενον καὶ 
φλέγον ἐν τοῖς ὑστοῖς μου. Ἀξεοῖς αυορά βοηϑαπι. “6πὲδ δαΐπι 
οἷαιιϑιδ ἐπ οϑοέδιι8 εϑδῖ ἐρσπὲδ ἐπίδείέπβ οὐδα σχαγόδοσμδ θὲ 6κ. 
δίοοαπϑ: - ἴσα, ἤγαηρο. Ῥτον. ΧΧΙΥΧ, ι. φλιγαμένου αὐτοῦ, 

. φιρὲ ομπι δεδέτα ὑπμάϊρπαέξοηο δχαγάεδοα! ἀ4 αὐυϑιννὶδ τερυθβεη- 
δἰοηῆεια. 1ορεέταπιὶ 5. γὺ δυϊ ηῳ. ὅϑ8ρ. ΧΥ͂Ι, το. ὑπὲρ τὴν πὺυ- 
οὖς δύναμιν φλέγει, ϑύροτ Ἰρηϊ5 νἱτίαἴειλ αγαΐδέ. ΤΡ. ν, 2). 
πῦρ φλεγόμενον, ἐρπὲθ αγαΐδη8. . . Ὁ τ τῶΣ τῷ 

ΦΑΕ Ψ, νεπα. "Δ. ν ρτορτῖο απιπια,, Ἀ.1. ζαπυΐπα ρίαν 
«ἰἐλ ροίμα, ξεντωπι βαπιπιαηδ. Ἰαὰ, ΠῚ. “2. φλεβός. 1ωθοῖιο 

᾿Ὧδο6ο, αὐδι 80]4 δά. Οοπιρέ. ΒαΡοῖ, 881 ἀροσζῖα νἱϊιοβα, οἵα ἐκ 
φλογὸς. - ἴῃ, δοαϊμγέψο. Ἦοβ. ΧΙΠῚ,.. 16. ἀναξηρανεῖ τὸς 
φλέβας αὐτοῦ, δαβιοςαθὶε “6παᾶδ εἶυβ, “4μ. Ῥτον. ΧΥΠΠ), 4, 
ΖΒ. ΧΠΠ,ι. δογολ. φλέβαι (δοτὶθ. φλέβας), νεῦρα τινὰ αἵ» 
ματος δεχόμενα. 1.,εχ᾿ ΟγνΜ8. Βτεπι. φλὲψ, χιτὼν αἵματος. 

Φ.114., ροϑδεῖδ ἑαπΐρασ, »οεεξὀιζιεπε, ἐδέθη, διερονἐἐπείπατο. 
12.) πιμγϑ. ΑἹΪ. Ἐεοῖ, ΧΙ. Π, σ. φλιά. - πμξ, ροβέϊ, 
Τλέυι. ΥἹ, 9.1 Ἀδε.Υ, 52. ΤΑροά, Ῥτον. ΗΠ, ὅ4. Οἰοιε. 
ἐπ Οεεαί. φλιαὶ, τὰ ὑπέρϑυρα. - ΤῸ δλὲγ. δερενἐϊπιέπατα 
»Ῥοείἑδ. κι Ἀερ. ΥἹ, ὅ0. -- ἩΡΩ., δωρενέξπιξηαντα. Ἐποά. ΧΙΙ, 
22. χαϑίξεσϑε (ἰἴὰ. δηΐπι Ἰορεπάυπι ἴοοο καϑίζετε ) ἐπὶ τῆς 
φλιᾶς, αἰιϊπριῖο ἐέσιδη, Εἴεογολ. φλιᾶς, τῆς ϑύρας παρααταδοξ, 
δωῤάαδ: φλιὼ, ὃ παρασιάζης (Ἰω6ρ6 παραστὰς Ἔκ. Πεεγοἠϊο.) 
'τῆς ϑύυρας. εχ. Ογνιὲ 18. Βγεπι. ῳλιὼ, ἢ ἐπάνωθεν τῶν 
σταϑμών, ἤτοι παρασταάδων. ᾿ 

ΦΙΟΙ ΖΩΏ, ἐπβαπιηο, ἀγάδο, αὐἴωγο, σοπιδμγο,, δ0η» 
διέσιο. ὭΛΠΏΣ ΟΠ] 4. ἩτΠρΡ. αάμγον. Τ8η. {Π], 21. 9) ϑρὶξ τῆς 
φἐφαλῆς αὐτῶν οὐκ ἐφλογίσϑη, σΔ801}108 σαρ1ῖ15 Σ]]οταπι πο 
πὐμδέϊις 65έ. - προ ΗΒΡ. ἀσοέρίο δοιε ἐέπέο πεθ, ᾧ;, δ. ο0" 
λαογεο. Ἐχοά. ΤΧ, 14. πῦρ φλογίζον » ἴρῃ186 σγάεπο. Οοπ- 
ἁεοΐατα τηδγᾷ ἀυοῖι. 118 ττδηδῖ0}1586 νἹ ἀδηζοτ, -- Ὁπὼ ΡΙΒ, Ῥε. 
ΧΟΥῚ, 3. φλογιεῖ κύκλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ, οοπιωγεῖ ναὶ 
Θοηϑιηδέ ἸῺ οἸτολῖτα ἰῃἰηΐδο 6 ἱρδίιι8. - ΞΟ.) Ὡοπηδη ΡῥΓῸν 
Ῥτίυαι, Νααι, ΧΧΙ, 15, ἐφλόγεισε. Ἰπιοτρτοῖδτί δυὰς ἡ5:05, π᾿ 
δοτυπάϊαπι ὁ ψόῦθο η)0, ἐπ οοπϑωπιοπάο. Ἰοῦ. ΧΙ,, ιό. τὰ 
Τ,ΧΧ Ρῦ ἄνθρακες ὁχοϊᾶϊι φλογίζεε γε] φλογοῖ, ἃ βεᾳαοαῖΐ 
φλὸξ αὐβοτγρῖυπι. 1 Νίδοο. ΠΙ, 5. δίς, 1Π1, 29. πῦρ φλογιζομέ" 
ψον ἀποσβέσεε ὕδωρ, ἰρύεωι ἀτἀϑηϊοηι Ἔχ προοῖ δηυδ. 

ΦΑΗΟΓΙΝΟΣ, “,απεπιεο, ζωϊκίάμα. ἘΠ) βαπιρα. 6θ8. 
ΤΠῚ, 4. την φλογίνην ῥομφαίαν τὴν φερεφομένην, οὐτὶ 8840 
7Ζείμίαο νἱθταπῖθ. Ουδο δὶ φλογένη ῥομφαία ἀϊοϊίυγ, ΝΑ}. 

ΠΙ, 5. ὁεῖ στίλβουσα ῥομφαία. Οοπῇ, εἰ ποῖα ἴῃ ν. φλύξ: 
Ἀρυὰ “Ἰδεγολέμπι φλογίνη Θπρορίτως χκαυστικὴγ ὨΓΟΠαΐ ΨΗΒ 

΄ 
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᾿ς ΦΛΟΙΟΙ͂Σ. ---- ΦΑΎ ΚΤΑΙΝΑ . ΠΣ 

λαδόηθ, οἱ 265. Ογν Μ5. Βνεπι. φλογίνην ἱπεοτρτοδίδι ρος 
καυστικὴν, πυρίνην. ϑοὰ χιϊητ8 δα δουδυμ ἐπίθγργδζωμι 
σεάροοτιᾳ Οδῃ. }. 0.) δὲ 1126, υἱ νἱάοζυτ, 60 τοβροχοσίπξ, 
Οδοΐεσυπι φλύγεα εἴϊοαι ἀρτὰ ϑιέάαπι δαὰϊ λαμπρά. “- 

ΦΜΟΙΟΣΣ, φονέθν. ΠλῸ, πιαίνα. ὅγπιπι, Ἰοὺ. ΧΧΧ, 4, 
Ψοχ μεοῦτ. ἰπ υηϊνοιδῦμι ποίΐαϊ οηιησηι ἤογδαπι πιαγαμπι, πθο 
αὐ «οαδάίμπι αρέαπις εἰ ἰΔ16 ἀυϊὰ 'δδῖ δεΐδηι σογέθα. 88ρ. ΧΤ]], 
11. Τεεγοῆ. φλοιὸν, τὸ λέπος τοῦ ξυλου. ϑιπιϊῖος διρξάᾳδ: 
φλοιὸς, τὸ λέπος τοῦ δένδρου. Οομπῖ. Ἡοπιαγμπι 11. α΄, γ. 437. 
εἰὶ ϑολοὶ. δὰ ἢ. 1. ὑπαὶ εἰς ὦ 

᾿ς ΦΜΟΩ͂, Μβαπιπια, ἴῖ. τιοϊαρβοτῖοο: φμέαφωξα αὐ πιοάϊμπε 
"3 )απεπιαθ ορέσηαἶεέ εὲ οσμέοα ρενδέγέηρίξ, ουἱυδβιηοα! 6ϑὶ 46 γ- 
γα δὲ ὑμέσριάα. ρἰαάϊξ ρανδ, αδὶδο, ομαρί8. ὧδ, ἐφπέα, 
ὅγππ. ον. ΧΥΨΙΠΠ, 5. - οὖῦ ΠΙΡΒ. δὸ Ρ, ἐνερίέο. ἢοδς 
ΥἹἿΙ, 4.. ϑεὰ δἷο ργο ὍΣ 1δρίθ66 νἱἀοπίαν ὙΝΌ, γδὶ Ὑ)2... 
γιάο Βεοέεπροντὶ Ῥνοϊασ. ἐπ ὩΧΧ “πε. Τ. ἨΗΤ. Ῥ]δρ, ἔ. Ρ. 2. 
- ρον, δοἑπειδία. ἴδ. ,, 11. - Π2}) οομῖτ, χα π2πῦ. Εχοά, ΠΠ|᾿Ὶ 
Ἁ. - 5. [πᾶ ΠΙ, 22. ἐπεισήνεγκε καί γε τὴν λαβὴν ὀπίσω τῆς 

φ΄ 

φλογὸς, καὶ ἀπέκλεισε τὸ στέαρ κατὰ τῆς φλογὸς, ἱπίτοαιδιδ, ὦ 
οἴξαται τιαποθκχέυτ ροδὲ ἀοΐεπι, σὲ οοοϊμδξ μίπραδάο ξογαπιθα 
Ροδι' αοίσπι, δε ρσίαάιίὶ ἰαπιέπαηι "απιπιαπέεπι δά, ροξῥέαπι. 
Οοπ, ποίαϊα ἴῃ ν. φλόγένος. Ἐσοτῖαεθὁ δχ 1υ4, }). ο. φλογὸς ἴῃ 
Οἰοεο. ἰπὰ Οοέαξ. ὀχροπίτυν καρδίας, 5604 τὐΐμαβ ὕδη6. Ν]4]8 

 οἴξδτα Ἰορίταν ἴῃ ἐΐθ φλογὸς καρδίας 5'π6 ἀϊδεήποιίομθ ρτσ 
φλογὸς» καρδίαφ. 1.4. ΧΧΊΙΧ, 6. φλὸξ πυρὸς, ἥαπιπια ἐρτιΐδ,, 
γι1άο οὐ 166. ΕΥ̓, 15. -- πϑηἢ δὲ σο;βῖτ. σ55. Ναπι, ΧΧΙ, 28, 
ΑΡᾷ. ν. 18. “4. Τλεοα. τ ϑετι. ΧΥ͂Π, 7. υδὶ εἰροϊβοαῖ 
ομσρέαεπι. «- ὉΣῸ ρατῖ, Παπιπιαπδ. Ῥδ. ΟἸΙΠΙ, 5. - ποὺν, δαϊίᾳο 

πιασίπια. Οθς. ΧΥ͂, 17. Τυδροτυηξ ΠΌΠ". Εοτββϑο εἴδη 060 
φλὸξ τοροποπάυπι οτὶξ νυξ δὺῖ σκύτος. ὕπερ. σαὐέρο ἐεπεόνγοδα., 

- ον ζμπιδ οεεπι ἱρὴ πιϊκέιδ. Οεπ. ΧΙΧ, .«ὅ. - ὧκ δϑ, 

εοἱπεϊέδα ἐρπὶς. ϑὅγημη, ΤΧΧ Τὸν. ΧΥΠΙΠ, 5. - 3530} ρίαγι 
οἰα]ὰ. Ὁ 20. ὙΠ, 9. - ἬΞ" 5.) οΒια]ὰ, οοὐγεϊδία. ἔπρ. ὍὭκαη. ΤΠ] 

42. - Ὠξοω. δας. ὙΠΠι, 6, 858Ρ. Χ,, 17. ἐγένετο αὑτοῖς εἰς 

σκέπην ἡμέρας. καὶ εἰς φλόγα ἄστρων τὴν νύκτα, δτϑῖ 1}}18 1 

οροτίπασηξαπι ἀϊθ, εξ ἔῃ Μαπιπιαπε δέοίαγμπι (ἐμοαπι γίαπι» 
πιεαπν } ποοῖα., ϑιρ. ΧΥ͂ΙΙ, δ. ἄστρων ἔκλαμπρον φλογές, δ᾽ ἀ6- 
κῦ Ἰυολάδο “απιπιάεσ. Ἴὰ, 

ΦΔΟΞ ΕΞΑΦΘΕΓΙ͂ΣΑ, Μ}απιπια ὁμοοσπδα, Ὁ Ὁ ὉΠ ἢν 

χαπιῶ απιααε, ὮἈ. 6. νοπεπιοιεδεδίπια Παπιπια. Ἐδοῦ. ΧΧ, 47. 

ἸΦΑΎΑΡΟΣ, πωραί(ογίωδ, ἐπσρέμα, Κμεϊἐϊα, ἅ Νίδοο. 
Ὑ, 10. τῆς φλυάρου φιλοσοφίας. 

ΟΦΛΜΥΚΤΑΖΝΑ, ρωΐωΐα, ᾿Ῥραρμῖα, Ῥειδέμία,, Οἰοδδ8.. 

Χείε. Ὑιᾶε «. ν. φλυκείς. Ζοπαγαι 1,5 :. φλύκταιναι γ φυσαλέ- 

δὲς, ἢ τὰ ἐκ τοῦ ὑετοῦ γενόμενα οἰδήμᾳεα. Οραΐος αυοαυθ. 
ϑωδάαπι οἱ Ηεογολέωπε. 

. Φ 



48. ΄ ΦΑΥΚΤΙ͂Σ --- ᾿ΦΟΒΕ Ω᾽ 

ΦΑΥΚΤΊΣ, ρῬαρωΐα, ριδέμϊα, ἕππιον, ὈαΡΌΝ. Ῥζατ, 
ἑηδαίέοπες,, ἰόεγα ρωγμίεπέα. “4. ὅϑγπιπι 71πὸ δὲ ΧΧ 
Ἐχοᾶ. ΙΧ, 9. φλυκτίδες. ( Οοἄ. 52.  οὖπι. φλύκταιναι. 18 486» 
απὸ Ῥῆλἑϊο δὲ τερον. γθ8.) ἀναξέουσαι ἔν. τε τοῖς ἀμθρώποις 
καὶ ἐν τοῖς τετράποσι» ριδέμίαο ΘΠ οτοβοθπῖθβ ἴδπι ἰῃ Βοπιΐηί- 
δυς, ΄ύδηι 16 ασυδθτωρεάΐνυδ. 564 γοχ φλυκείδες Ἐ.}. τιοῦ δὰ 
ΣΈΟ οαΐ ἴῃ οχαρίϊε δἀϑοκὶρία δεῖ, ρεορέοτθα τοΐοσοπ δ 
νἱδοίας, αυΐα. δἀϊαποία δυπὶ Βαϊο νοοὶ Ἔρημοῖα, 4886 ἐπ 

᾿φοχῖία Βερε, ποῦ ρτοχίπιθ βδοαυυπῖατ. Ῥοιεηδὲ ροϊΐθε δὰ 
, Ῥτοκχίπια βεηυόῃδ πὸ, ἑηαπιπιαίδο, ρμμδέμδα αγάΐσπε. 8109 
ἀυδιό αυοαυθ “σεέα φλυκτίδα δοτιρϑὶς, τολῖααξ αὐ ΐδπι ᾿ηἴε:» 
Ῥιοῖεβ δ6 η80}8 οδδα φλυχτίδες. Ζες. Ογεμμ 5. Βγεπε. λυ» 
“τέδες. τὸ ἀπὸ πυρὸς φύσημα » ([ἴὰ φισᾳυο ϑμέααϑ.) ἢ ὁ καλού- 
μενος ἀνϑραδ, ἢ τὰ ἐκβράσματα» καὶ αἱ φλύκταιναι. 

ΦΟΔΒΕ Ω οἷ φοβέομαυ, ἐδγγδϑο,, ἐδγγογόπι ἐπξσέο, ἐΐπεδο, 
χτηοῖμο, ρᾶνέο, ἴϊ, οὐπὸ γδνεγεηέξα γ8] γοίέρἑοϑα οοἶο. Δ, ἰάθη, 
Νυπι. ΧΧΙΙ, ὅ. ἐφοβήϑη Μωὰβ τὸν λαὸν σφόδρα, ἐέπιοῦας 
ΝοαΡ ρορυϊυπι ναϊάθ. 5. ΧΧΙ, 45. φοβηϑήτω ἀτὲ αὐτοῦ, 
ἐἑπιοαξ ᾿ἸἸυπι. Τὰ Ὡοτίοσ δ᾽ ομζένα γεϊρίοβὶ Ἰερίτατς Ῥτὸ δοάδι 
ἀρυὰά 75"ο. Ηοβ. Χ, δ. -- λμἼ, ἀπαμδ δώπ, Ἰότθαι. ΧΥΠΙ͂, ὃ. - 
ὉΠῚ “μι 414. ἐγεπιο, )δη. Υ, 31. ἦσαν τρέμοντες καὶ φοβούμενοι 

᾿ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, ττοιοοβ απ οἵ ἀιθιπορδοϊ σοτᾶπι 1110. γ1ἀ6 
οἰ Τα, ΥΊΙ, 26. - ὉΠ ΗἸΙΡΒ. ἃ ὅπ, σοπέγεπιξδοο. ὁ Ῥατ. ΧΥ͂Ι, 

.50. ῬΕΟΙΧΧΥΙ, 15. -- νῶν ΗΙΡΒ. 1.5. ΧΧΊΧ, 25. τὸν θεὸν 
τοῦ ᾿Ισραὴλ φοβηϑήσονταε, Ῥλδατνι Ἰδταο}18 νοπογαδιγέω, νοὶ 

τ ρῦπε τονεγσηέξα οοἴδηξ, -- “ἡ ΔῊΠ ΠΡ. ἑποίάο πιο. Ἰ)εᾶε, ΧΤΥ͂, 
1. ὍΌΣ ἔλπιθῃ ΡΤῸ οὐ φοβήσετε Οσά, “4165. τοοϊῖτι6 οὐ φοιβησετο 

᾿ Βαρεοῖ, - Ὄπ, ραγοο. Οδη. ΧΙΥ͂, 20. 860. οοᾶ, Οχοπ, Το ΐθοτο 
νοτῖῖϊο ἱποοῖυθ Βυΐτ8 νογδίο 8 δποῖου. - ἨἼΠ: ἽΝ, Καὶ οὲ 
Ἠ!ΡΉ. ἐνσπιο, ἕογτοο. Ἐκϑοῖ. ΧΧΥ͂Ι, 18, 4]. Ἰότοτα. ΧΧΧ, το. 
“- πλι, ἐΓΘΠΊΟΡ ) ἐγορίαίο. Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ, 26. - ὨΠπ, ἐγ 60, 
1ετ. 1, 17. μὴ φοβηϑῆς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, τὸ Κονπιξαῖδε ἃ 
ξαοῖα Π] όσα. Ί16 εὲ Ιόγοαι. Χ, 2. 105. 1, 9. - Ὑ25, ν Ιθ 816. 
Ἰοτοαι. ΧΧΧΤΥΧ, 7. - 5, νουρθη. ὅδη. ΧΥ͂, 1. μη φοβοῦ, 
δοπο 4δέο απέπιο. Ί᾽ὰθ οἴ Οδη. ΧΧΙ, .γ. ΧΕΙ, 5. 1,» 19. 21. 
δὲ οου, Αοι. ΧΧΥΨΗ͂, 4. Τιυο. 11, 1ο. Οοηξ, εἰ Θδυ. ΧΧΧΥ͂, 
17. 1.66. ΧΎΤΙ, γχ5. 106]. Π1, 21. )Δ1 ΙΧ Χ ὁ) Ὁ δε τε ἄσπὶ 
θάρσει, οοηβάε, δοπο ἐδέο απΐπο. Ἑχοά, 1, γ7. ἐφοβήϑησαν 
τὸν ϑεὸν, τἰπιοραπς ΠΏ δυχ, 2 88πι, ΧΤΙΥ͂, 26. ἐφοβήϑη ὁ λαὸς 
τὸν ὅρκον κυρίου, ταδρῇα οἵαῖ δρυαὰ ρορυϊυτ ἰυτὶ5 ἐαγδηδξ 
τοϊρίο. ἴοῃ. 1,10. ἐφόβηϑησαν φόβον μέγαν, Ἦ. 6. να146 εἰπι6» 
Ῥαηῖ, γ7ιάς οδἕ ν, χδ. 80 οοῃξ, Νίασο. 1. 41. 1.06. ΠΠ, 9. «42. 
1ε8.ὄ ΧΧΥ͂,. - ΜῊ, νϑῦθα]6, ἐέπιθηα. Οθη. ΧΧΗ͂, 12. Ῥευ, 
ΨΙΙ, 19. οὖς σὺ φοβῇ ἀπὲ προσώπου αὐτῶν, 4005 'ὰ εἴα,68. 
Ὥευες, ΧΧ, 8. ἃ φοβούμενος καὶ δειλὸς τῇ καρδίᾳ. ΟὐἘ6). Υἱ}, 
4. αδὲ Ἰοοο φοβιδένσις οἷπο. ἀβθῖο βοχίβϑη ἀπι εδὲ φοβουύμεν 
γος» Ὥϑιη ΣΕΟΘΡΘΕ ἼδΟΙΣΟ πῸ]] τὰ δϑηδιχι ἔμη ἀξ, - ΠΜ4 1", ξέπιογ, 
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Ῥς ΤΧΧΧΚΥ͂, το. ἴεε. 1.ΧΤΙΠ, 17. - 133, λοπολο. Οἱ λοιποῦ 
ΝΑ]. 1. 6. πρὶ φοβεῖσθαι ποῖδιξ ομἶέιπι ἀφδέξωπι ργασδέανα, δὸ 
ὁοάθδαι το ἀ6 ΠΝ] 8, 4πὸ ἀ6 δουϑὶβ, ἀϊοὶ ροῖεδε. - ΚΔ23., ἐδίχμο 
μϊπαξιεδ, ἐκ λίαναίμα ἐπι. 168. ΤΟἸΧ, δ. φοβηϑήση, ἐϊπιοδὲκ, 
Εδιἄθϑαι ποίξοπεπι νοοὶ δὲ ὅγγωϑβ βιι δἰ φοῖτ, ἴϑσθαα. 0.1, 4. δεὰ 
Ἡἱογοηγπι ΤἸΧΧ Ἐκ. 1. Ἰέρεθδὲ, ἱπαυὸ Οοαπιπισδεζατῖο οἰϊδῖς: 
ξαμηεδέο. Τἴὰ ἀπθοαυο “ναῦς. ϑυδρίοον ἱρίζωσ, 608 βοτίρεϊδδα 
φωτεσϑήσηῃ, ς0]1]. Ῥε. ΧΧΧΊΨΥ͂, 6, - Ἰ2}9, φέγρεδ. 165, ΤΟΧΥ͂Ι, 
14. γνωστὴ ἔσται ὴα χεὶρ κυρίου τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν, ἰπτιοῖα. 
βοοῖ ροϊδητϊα εἰ οοὐδπέϊδιεα Ἡ]Ό. Εδηάδπι δἰροὶβοαῖίοποπι 
Βαρθδὲ αποφυὸ νοχ δορταῖοδ. Οοαξ, Δοὲ. Χ, 4. ΧΙ, 16. 26... 
οἱ Βὲδὶ., Βγοπι. (158. ΥἹ. ρ. τοϑϑό. - Ἦν. Π πῃ. ΧΙ, 12. 860. 
εοᾶ. Ολὲδ. - πΒ, ρανοο. ἴλουι, ΧΧΥΤΙ, 66. 6γ. Ρρ. 1.11, 6. 
[ε9. 11, 12. - Ὧ8) ἼΠΒ, ράνογ οααδ. ἘΠῚ. ΤΧ, 4. -- ΟΥ̓͂Σ, 
οἶαπιο, 1656. ΧΧΧΙΗ͂, γ. φοβηθήσονται. Ἰυϑοῖΐο ἢδεο δοηβθηι 
Ῥτοῦβυβ οοῃῖγατίυπι Εἰ σοΣΘ ΠΟΠμ}}185 νἱάοίυΣ, 4 [ᾶ60 
Ἰεβοτο τναϊυσωὶϊ βοηθήσονταν, υἱ Βαῦοες οἀ. “4, ϑεἃ οπιηΐε ᾿ 
ἀμβοῦ]ιδα τοὶ] τον, δἷ φοβηϑήσονται νοτϊδῖυτ: ρῥγαθ ἐἑπιογὸ 
οἷαπιαδιιηζ. - ὙὯ, ἐαφαΐδε πι6. ἴε6. ΨΙ, 16. - Ἐχ, αὖδνω- 
νέο. Αφι. Ζαοῖι. ΧΙ, 8. ἐξοβήϑη. 898 εεὲ Βδρὸ ψϑιϑίο δίῃηϑ 
ἀπρίο δἰΐυθ ἱπίδεργοιβ, αὐυδ΄ σοηνϑηΐθμίον 8} Ἰσᾳυσδησέ 
ἜΧΡτοδδ1ῖ ἔογπιϊαπὶ Ποῦσ, αδδγενίαέωπι 68ὲ 00Ρ εἶθ. Οοῃξ, 
Οἰαεοὲ Ῥλέἰοί, ϑαον. Ρ. 1100. - 5, ν͵έάφο. [υᾷ. ΧΙ͂Ψ, 11. 

Ἱμεοῖῖο φοβεῖσθαι ποιϊιὶ 6666 νἱἀδῖον ἐπιθτρτοίδτίο νοοῖ ΠιεῚ, 
ἔπ Ὧδο ογδιίοσι δ δοιῖθ σηϊηΐτθθ ἐπ ρτοΡδΡἐ 8, οὑξ δάδο ποῖ 
ΟΡ δἷξ δἴδίπιοσθ, 608 ἃ "" ἀϑάιιχιββ6. 1 Ἀδρ. ΧΙ͂Χ, 5. Ἰοδ. 
ΧΧΧΥΠ,, 4. Τότε. ΧΥΤΙ, ὃ. Τιαρετατῖ ΜᾺ) γ6] ΜΔ) δαοθῃ- 
ἀππι ΟΒοιῖ». ΜΟΙ, ΨΙ, 9. ὉΡὲῚ δοοοροταπε ρσῸ "25, ὺὑὶ Ηδ 
ἔπ 60 5818 000 " Ροβίζαπι, τι ἴδηι πιρῃυΐε “65 Ἔογα. ΟΠ], 
γ5 1. ἐέπισπέ ποπιθη ἐμσι. ΟΟὨΕ. φυοαυο δϑολαγίεηδονρίωπι δὰ 
Τυά ΧΙΨ, 11:. - 13: 2πο. εἴ ΤΧΧ 860. οοά. “465. Ἐχοά, ΧΥ͂, 
14: ἐφοβήϑησαν. - Ὡν, οοπέγοπιΐδοο. ἘΖΘοΒ. ΧΧΎΥΙ͂Ι, “8. 
φόβῳ φοβηϑήσονται, ἐΐπιογδ ρογοοἐέδηέι, Α41. ἴοτοια, ΧΙΙ͂Χ, 
40. ἐφοβήϑη. - Ὥνω.» εεηι. Ὁν. Ὦδη. {Π|,.12. 660. Ολέδ. οὐκ 
ἐφοβηϑησᾶν σον τὴν ἐντολήν. ϑᾶΡ. ΧΎΌΙΙ, 9. εἰ μηδὲν αὐτοὺς 
ταραχῶδες ἐφόβει, εἰ ᾿ἰὮ1) Βοτγαιάὶ 115 ἐἑπιογαπε ἐπέξοογσέ. 
Κωῖρ. ρεγεωγδαδαξ, ϑὅγνμδ: ρογέογγμξέ, 1 Τλμογά, ΝῊΙ, 82. 
Ῥχγαδοῖετεα Ἰεριταν 4ποηὰδ ἀρυά ϑαπιαγέέ. σδα. 1,, 10. αᾳυΐ 
νογῦα μοῦτ. 5,4 ΣΝ ὉΠΌΣΝ "2 Ἰγϑηβτυε: καὶ γὰρ φοβουμόνορ, 
ϑεὸν εἰμὶ ἐγώ. ϑὶ νόῖθα δβοθγαῖοα τοὰδαπέατ: περ πὲδ ἈγῸ 
Τεὸ λαδεῖξε2 δαὶ: οἷν πῖ ἑαπφιεαπι 12 διπ νϑηϑγαπιέπεῦ Ὠασᾶ. 
χρῶ 6 δοῦδυπιὶ Ἔχργοβοῖς, Νδπὶ νόγθδ ρύδϑοᾶ δουδηῖ; Εχο 4π0- 
416 δυπι οὨ]οΥ οἱ ἐπιδάσθηι, 4π6πὶ ν0Ὸ8 γΘΏΘΥΘΔΙ 1, δυξ, τϑ 
Ὁ πιο] 8 ὀαρτίπιδίονῦ, δβὸ αυοᾳυδ βυδίδοῖον βτμι Ὠ 60. 
1,ΧΧ: τοῦ γὸὺρ ϑεοῦ ἐγώ. 840. ΧΙ, 45.. ρυὸ ἐφοβήθησαν 
Ιοροπάσπι οδὲ ἐφοβήϑη. “50. ὁ ὀλοθρεύων. “οΡ. ΤΥ, 28, μη, 

͵ 

- 



ἀδ}ῪΨ ᾽᾽. ΦΙΛΗ -τ ΦΙΑΟΌΜΑΙ. “ὦ 

᾿ς. ΟΣ ΔΗ, απίοσα. ΓΑΒ) δοσέα. “ἴχε. Ομεῖ. 1,.14, 
᾿ς ΒΟΙΛΔΗ͂ΚΟΙ"Α, αμαϊσησὶὲ "ἐμά έωπι,. 4 Νίᾳοο. ΧΥ͂, 21. 

κύχνειου πρὸς φιληκοΐαν φωναὶ, φϑιιανέδοέπιναθ ΟΥΟΠΘΥΊ ΨΌΘΟΝ, 
λοέἑιμδ: φιλήκοος, φιλομαϑής. διέαάαδ- φιληκοία, καὶ φιλή- 
ποῦς» φιλομαϑῆς. ΄. ' 

Φ) ΔΗΜΑ“, οδοιέμπε,, απλογὲδ δῆρπιπι. ὨΪΡῸΣ Ρίυτς 
Ῥτιονυ. ΧΧΥΓΙ, 6. Οδαξ. ᾿, 1. . ᾿ 

ΦΙΖ41,4,, αἀπιξοϊέέα, σπιοῦς ἐδέηο “επόγοα, οογισδέξιε, 
οιΐδπι ἐϊέοέέμεδ. ἜΜ, απιοῦ, Ῥτου, Χ, τᾶ, ΧΥ͂, 1:8. ΧΥΗ͂, 9. 
-᾿ ἘΘΩ͂Ν Ρἷυτ. ἀπιοινδε. Ῥτον. Ψ, 10. ἔζαφος φιλίας» εοτνυς 
Ωπιογῖσ. - ἘΣΎ (ῬΙΌτ, ἀπεογόδ. Ῥτον. ὙΠ], κὅ, ἀπολαύσωμεν 
φιλίας ἕως ὄρϑρον, ἔταδιχον ἀπιοῦδ τδα86 δὰ ἀΠπουΐππι. ἴ5ατ- 

, Ἀδῖαε 101, 8: 9 56:16 στα ἶθ δρρᾶτεῖ, ἀθ οοποιμδέξιε ἐδέοἑέο. 
-« Ἔνηρ, ἀπμομδ. τον. ΧΙ͂Χ, γ. ϑίν. ΥἹ, 18. εὐθυνεῖ φιλέαν 
αὐτοῦ, ἀϊτίρει ἀπιῤοξέέαπι οἷπιδ.᾽ Τα Ἀέείίμα. ϑδοὰ φιλία Ἀ. 1. 
Ῥοείζθιη θδῖ ρτὸ φίλοι.» δρδίγδοϊο ροδὶϊο ρτὸ οοπογοῖο. Ῥοίεδε 
ἔαιθῃ αυοηπθ6 γοτῖῖ γοέξα σγέξ ἐν ἀπεϊοέέία δια. ϑὶῖτ. ΙΧ, 8. ἀ6 
δεδέαἐπθ νόπόυσαᾳ ΚΓ ωἶρ. οοπσμρίϑοσπέέα, Ὑεάο οἱ δὶ. ΧΧΥ͂, 2. 
ΧΧΥΤΙ, 18. οἵ οοπῖ, ἴας, ἸΥ̓́, ἀ. 1)ὸ ἀπιογθ οοπέμωραΐξ ἸοριτοΣ 
ἀ ̓ Νίαδοο. ΤΠ], τῷ. ' Ὁ τς ὑέος τς 

ἦς ΑΜ] 4 ΚΑ] ΧΑ ΡΙΣ,. ἀπιὸν σέ ρσταέία. ἥτε. Ῥτον: 
ΧΥ͂, 17. ΑἸτογαέσοι ὃ 4}10 ἐπέοερσεῖο 8ΠΠυἰπΐ886, 84 δεδ᾽ ἔγδι- 

᾿ ἄάμε Ῥεοοὶῖνθ, ΠῸΠ ἴϑιῦθῃ τιθοδδδασξιπ, 6δξ.. Οὐεῖθ δὲμι1}}9 
πράσα ἀπητῖκο ΘΧΘΏΡ]8 ρϑσιμτ]ῖδ σ0]]16ρὶς δὰ ἢ. ]. ΠαθρΈτειδ. 

ἦς; ΦΙΛΙΑ' ΖΩ2, ἔμποο απιξοῤξίαια͵, 320 ἀπιέοιιδ., ἀογ ἐπε 
ἀδοίανο. Δε, ἀπο. ταν. ΧΙΧ, 2. μισουμένῳ ὑπὸ Χυρθίου φι- 
λιάζεεξ, , σθαι 1110. 4υΐξ οὐΐο Ββαρδίον ἃ Πδθο, ἐπὲθ αἀπιξοξέξαη:. -- 
ΟΡ ΗΙΡΒ. σοπδορίο πιδ. ἃ Ῥας. ΧΧ, 588. αἷς ἐφιλίασαρ τῷ 
᾿Οχοζίᾳ, αυΐα ἀπιέοίέξαπι ἐπέξοεὲ σατα Οομοςῖα. ΑἸ1Σ ἐκοενωνη- 
'σας. - ΞΔ, ρμμεῖϊα. Ἰαᾶ; Ὑ, ὅ0, φοιλιάζοντα φίλοις») ἀπιογόπε 
ἀεοϊαγαπέετη ἀϑιϊοὶδ. ΟΟπΕ, 2 κάτ, ΠΙ,.22. - Π3Ἃ, ἀπιδομϑδ, 
δοσὲμα. Ἰυὰ, ΧΤΥ͂, 20. ὧν ἐφελίασε. ϑοῖταο ἰδὲ δὲ ἄθ φίλοιρ 
τοῦ νυμφίου 85. νυμφαγωγοῖς. - ἸἜΡΘΤΆΉΩΣ ,», Φοοίαπιο, δμδέδος 
ἩϊιΒΡ. ἃ 95. ΤΑδοα, Ῥ68. ΤΟΥΙΧ,, γχο. 4} ἀδαὁ δοὸ “χιεΐΐα ποιὰ 
ἀοτινανιῖ ἃ ϑ νὴ, 80 ἃ ἢ») δοοίανέξ, οοηρτεραμέέ, παᾶδ ν᾽, 
δοοΐῶβ. ἘἤδνοΣ. μηδὲ Ῥἀιεδίϑέαφα Κοσδογαία 646. .. ἴα εἴ ῬΒ. 
ΟΥ̓ΤΙ, 10. ἔπ ρτδθοο φποάδπηι ὁοάίοο δὰ ἤοπι, φατέ. Ἰδοῖατ 658 
ὑπετάγησαν, ἐφιλίασαν,) οτπι πιστῖρο ἀ δ᾽ΐασθης [πττ.. 8 αυαπδπα 
γοοῦ ν»ΊἼΩ ἀδεινδυθηϊ. Ε1οσὰ ἴδιωδῃ ροξεϊξ, τὲ Ὦρο. δοβοῖξο 
ἹΔΒΥΡΊΏΔΙΔ τραοπάσπι δῖ. -- ϑη)η Ἡξἦρ. ὅγηιπει. Ῥτον- 
ΧΧΗ͂, ,4. ϑν. ΧΧΧΎΤΙ, .. ἐφιλίασα αὐτῷ. κᾳγα;, εἰ εξο 
απιξοξέδα ολλαν 1110 οοπιἑτενοέιεδ δέν. ϑδωΐάαο: φιλιάζω, φῶος 
γίνομαι. Αἀᾶδ. θῖν, ΧΧΧΥΕΙ, 1... Ἐπάν, 1Π|, 22. υδὲ 66ὲ 
απιξοξέξαπει οοἶθΓε, ; 

ΦΙΛΟΌΜΑ͂Ι, απιίομδ 30. ὉνἌ)ὴ ἩπΉρ, 6. ΟΥ̓́Τ, ᾿ ο. 
ἐμοὶ ἀλλόφυλον ἐφελιωϑησάν. πιϊμὶ αἰ ἰδαΐχομαα ἀπείοὶ ζαείἑ 6. 
)οο(εγαξὲ δωπέ. Ὑ146 δυρτα δ. φιλιοίζω. 
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ον ΠῚ ΦΙΔΟΙΒΩΡΙΟΙΣ -τ ΦΙΔΟΠΟΝΙ'Α.. ἀδὰ 

“ΦΙΛΟΓΕΩΡΙΌΝΣ. απιαπς ἀρτισμέωγαθ. ΠΕ ὉΠ, 
απια}8 ἐεγγαθ. Ὡ Ῥαϊ. ΧΧΥΙ, το. ᾿ 

ΦΙΛΟΓΎ ΝΑΌΣ ΕἾΜΙΝ, ἐμπὶ ἀπιαπδ τημίἐθγερην, πεῖς 
ἐξδνοδειδ 817. ἘΏΝ) ἈΠῈ, ἄπιὸ πιμέξογθα. ι Ἀδεβ. ΧΙ, κι. Ῥλέζο 
1ὶδ. ἀφ δρερέαί, ἐερίδιες Ἔ. 1. ». ὅ01. 1. 9. καὶ οἱ φολογυναϊοὶς 
(ἰορεπ ἄυπι φιλογύναιοι) συνουσίαις ἐπιμεμηνότες. Ὁ ' 

ΧΙ, 1. ! 
ἘΦ] ΔΟΔΟΞΈ! Ω, ᾿ϑάυ δε ομρίαμδ. ά ΝΙδαοο. ὙΠ, χἥ, 
Ἑ]ΔΟΔΟΞἙΙ͂Τ ΑΙ, σίονέαο ομρέαξέαδ, λοσπιοτγὲς δέμαέμπ,. “6 

τε. Ἐδιλον. ΧΙΠΙ, 7. οὐδὲν ἐν ὑπερηφανίᾳ οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ 
ἐποίησα τοῦτο, τι0]14 δ΄ῖδῖ ἴπ τηδ, οὐπὶ 00 ροθᾶπι, 6 δΌρΘΓ- 
186 εἴ ψδηδὸ ρὶοτίδο ουρίἀΐτα8, ά Νῖδοο. ἱ, 26. διεοδαεὶ Βοίρρ. 
1}. ΤΠ, ο. γ. Τ᾿ ΠῚ Ρ. 1γά. Πεενδη... ᾿ ᾿ 

ΟΙΜΟΚΟΣΙΜΟΣ, ογπαξμδ 86 ομέμδ αἀπιᾶπ86 δὲ δέίμαϊοα 
4:8. ἜΡ. Ιότδπι. τσ. 7. 081 Ι000 ὥσπερ παρθένῳ φιλοκόσμῳ τθ- 
Ῥοποπάππι ἀγθίϊγσον παρϑένοι φιλόκοόμοι. Οοπῇ. ““εἰζαπμπι Κ΄. 
Ἡ. ΧΙ, 1. Ρ. 720. - Ἂ 

ΦΙ,ΔΟΜΑΘΕ΄ Ω, οὐρίο αΐδοοτο, αἰϊεοονιαὲ ἀδοάογίο Ζόγι607. 
Ῥη»οΐ, δὲν. ἐν τῇ παροικίᾳ βουλομένοις φιλομαϑέῖν, υδὶ φιλομα- 

 ϑεῖν Ῥτὸ 5ἰπιρ οἱ μαϑεῖν ροδὶ τύχῃ 6686 νἱἹἀοίατ. : 
ΦΙΖΟΜΑΆΘΕΙ͂Σ, αἰεοεηαὲ εἐμαξοϑιι δε ομρἑαἶμδ. ῬτΟΙ. 81τ. Ὁ 

οἱ φιλομαϑεῖς. Οοπξ. ᾿3᾽ γεισπδαελ, δὰ Ῥἰαέοιῖο Ῥλαείίψε, Ρ. 3217. 

ἘΦΙΔΟΜΗ 19}, «πιαέγὶθ ᾳπιαπδ. 4 Μαοο. ΧΥ͂, το... 
ΦΙΔΟΝΕΙΚΕ Ὡ,, τίου, σοπέοηαῖο, σοηέεπέζοη48 πιο, 

. φοπέεηἐέοδιεδ δώπι. ΠΏ ἩΕΒΡ. ἀσοειμαἶο πιᾶ. 80. γα, ὁχαγαΐδδοο. 
ϑγπιπι. Ῥε. ΧΧΧΥῚΙ, ι. φιλονείκει. - ΛΟ. τεῤοίίο, ὅγπιπι. Ῥ8. 

ΟΧΧΥΉ, ι7.. - νυβ, ργαεναρίοαέἑο. τον. Χ, χὅ., φιλφνϑ 

κοῦντας, ὉὈΌ1 ϑολοῖ. αδικοῦντας. : ὡς 

ΦΙ, ΔΟΝΕΜΚΙ᾿ 44. οοπέρυέΐο, ἀπιὸν γίχαπαϊ. 2 Νῖδορ. 

ἽΝ, 4. 4 ΜἼοο., 40. , 25. ροννέοαοία. 

Φ,ΔΜΟΙΝΕΗΚΟΣ,,, οοπέοπέοδμα, αἀπιᾶπδ Υίσαϑ. ΠΧῸ, ἈΠ, 

7Ζογεῖο [»ονιέδ. Ἐπϑοῖ. ἘΠ, 7. Τερόταῦε ΠΚῸ, γέχα, ἐμ ρβέμεπο, 
ἃ Ππ2. Ζ.εχ. Ογνέ Μ5. Βγοπι. φιλόνεωνος ν ἀναιδὴς, φίλκραες. 
Ἡεδγοῖ. φιλόνεικος, μάχιμορ. φᾳίλερις. φιλονεικία γὰρ ἢ “μάχη. 
- 55. “44. ϑγπιπι. Τλεοα. ἘΖοοὩ. ΧΧΙ͂Ν, 6. ἈΡῚ ἀπο νεγφῖο- 

Ὧ68. οσοδίμοτυης. - ὨἼΜΞΌ ρδτῖ, Ηρ. ἔοεηι. ρωπρ6η8. ϑαπια- 
γίξ. Τὸν. ΧΙΠ, δι. λέπρα φιλόνεικος , ἰθρχᾷ φροπέέπέξρδα. φἕ 
Ῥεγ ΕῆφΦ.. ; ; δ τ οὗ μῆδο 

ΦΙΑΔΜΟΠΟΛΙΤΗΣ, απιαηδ εἰ δἐμαοςα οὐνέμπι, “ὁ ρα» 

ἡμέ, ον, οοηϑεδηδ. ἃ Νῖαοο. ΧΙ͂Υ, 575. ΠΡΟΣ 

ΦΙΛΔΟΠΟΝ δ’ Ὡ... ἑαϑονιπι ἀπιαᾶπδ δίέπλη οἐμεΐβοθθ ἰαδονο, 
αἰαδονο, οἰμομῦνο. Ῥτοὺὶ ϑιτ. πεφιλοπονημένων... “" 

ΚΦΙΛΜΌΠΟΝΊΙΙΑ͂, ᾿μιάΐεπι Ἰαδογαπαξ,. ἐπμμαέγέα. ὉῸΡ 

2αζον. ὅγπιπι. ΟοΒεῖ. 10} 1ο. 146 εἐ Φγοί. ϑίγαο. Ζ1,8α, Ογγ ἐξ 
218. Βιθη,.. φιλοπονία, σπουδμέα ἐργασίᾳ, παρὰ τὸ φιλεῖν τὸ 

᾿Ἐβη ΄ 

- 

ΦΙΛΟΙΓΎ ΝΗΣ Ε᾽ 1217}, ἰάοπι, Ῥτοὸ δοάθιιν. “1,1 Ἀδρ. ὦ 



454. ΦΙΜΟΠΟΝΟΣ :-- ΦΙΙΛΟΣ 
ΦΙΛΜΟΠΟΝΟΣ, ῥπανις, αἀπιαρπὸ  ἰαδονμπι. ῬτΟΙ͂, 8ὶτ, 

26«. Ογνεὲ 48. Βνόπιι φιλόπονος ,) φίλεργος: 

ΦΙΔΟΣ,, απιίσιια, φιωΐίίδοέ αἰΐμδ., ἈΝ Βϑτῖ. ἀπιάηϑ. 
ἘΜ1Ὲ. Υ, 1το..14. ΥἹ, 15. οἵ δ)ΐδῖ, ὅγπιπι. Τλεοά, τ Ἄδερ. Υ, τ. 
παρε, ἐγ. Ῥτον, ΧΧΊΙ, χά. - ηὖι, ἀμοίον, εἰΐδαι ἀπηξοιι, 

Ὁ ἀγα, ς Ἀλ᾽, σορωΐαγα,, φοπέμηρονδ. Ῥχον. ΧΥ͂Ι,)8.. ΧΥΠ, 

« φίλοι καὶ οἰκεῖοι. - ΝΣ, νίαν, ν{γί. ἴον. ΧΧΧΗ͂, 1. 
τον. ΧΧΥ, .. - Ἴ2Π, δοααίϊο, γι. ΠΠ|, ι5. 17. ικι8, ὅδγγιω 

Ῥ5. ΌΧΥ ΤΙ, 65. «φω. ΟΟΒε]. ΓΝ, το. - Ὡ,ϑη, δαρίεπδ. Ἐπὶ, 
Ὺ, 15. εἶπε τοῖς φίλοις ἑαυτοῦ, ἀϊοοδαι Δπιῖοῖβ 81 , Β. 6. ἐπε 
ἐἑπυὶς παι ϑέγἐβ ὁ οοποίέαγὲξα δι18, 146 οὐ Ἐδῖἢ, ΥἹ, 15, 810 
᾿δῖ, 1188 ρεϊποίρυπι εἴ σορπι σΟὩ 8] Δᾶτ]ο8 Οπλῖοος ἀἰοῖοδ εε8θ 
ἀοσεηξ δυοσΐοτοϑβ ἰδυδατὶ Ζογπίο Οριιδο. ϑαον. Τόπα. 1. Ὁ. 536, 
᾿Αἀᾶο ΟἼεαγίιην ποί. ἴι ΤῬλέοοέγαΐς, ν., 40. ἃ. ποῖ, 5. -- 512, 
᾿φοοὶμϑ, ἀπιΐοι8,. ΑἸ. Ταὰ. ΧΙ, 20. ἑνὲ τῶν φίλων. Ὑιάο οὲ 
Ἰαυά. ΧΥ͂, 6. - 5, ρῥγορίπηιωδ, ον, ΧΙΧ,, τά, -- ὩΘΛΩΟῚ 
ἂπΑ). ἃ Ὡ΄ν ἄμας ρεοίξᾳο. ἰπᾶ, Υ , 50. ΟΒδ]ά, τῷ δὲ ὅγτ. 

Μ φ φι 
᾿ 

ἼδΩν»5 ἀπιέοωπε δἱρηῖβοαῖ, ᾿πῆτηο 1088 τάϊπκ ὨΘΌΤ, ΣΟῚ, 4086 

Ῥ6.ΧΥ ΤΠ, 3, Ροτὶπᾷάθ δὸ δσδ. βορ“" βόλ. ἠοέΐοσιδαι ἀπεαπάὶ 

βαθεῖ ε΄ ΧΧ ρὲ ἀγαπᾷν τοδάϊευτ. Ηἰπο ξοτίανδο Οεπ, 
ΧΥΉῊΗΙΙ, 17., υΣ ἀδ ΑΡτδβδηνο. βότπιο 6βὲ, ῥτὸ τοῦ παιδὸς μου 
"Ο]ΐπι σοσ ὀχεπῖς τοῦ φίλου μουν (ἀἰ8 πὶ ἱπῖος ξὩιπ 3: δὲ Ὑῶν 
'δχοϊἀοῦιῖ νοὸχ ΓΙ) δὸ τὸροπαπᾶδυμ 6δὲ δυοϊοτγίταῖο Ῥλῥ(οην 
1ιὉ. 6 νενδὶς δείρειέ Νος Τ. (1. Ῥ. 4ο1, 4. πη ἀδ ἔοτία856 
'δύὰ Βαιοῖς )αοοδως Ερ. Τί, 3. ΟἼεπιοπς ἤοπε. ἴπι Ἐιρ. Ἷ, αὐ (ο- 
γὲπεῆ, (ἴα Οὐοἱοίογεξ ΩΡ. ΑΤροεέ. Ὗ οἱ, 1. ». 155. εα, Οὐονγοἵ.) δὸ 
᾿Οἰεπιοη “411... Ῥαεάαρ. 111,2. Ῥ. 250. φυϊδθυδ-. αἀᾷο Ἐζείξαι. 
71μάμλ, ὙΠ], 190. Αρυᾶ Ατδθοε βεηθ, ΑΒσδ δ πιπβ προ 

᾿ ΠῚ λῶν πιέοιϑ 1)εἰ, ταράος ΔΉ, ἀπιέρμδ᾽,. νοσϑῖῖ 

«ΦΌΪει. γιά Οονγαν. 8ών, ΕΥ͂, τ44. εἰ Ἴε5. άι, δ. -΄ 9 δ 7. 
Ἑκχοά. ΧΧΧΙΙΙ, ι᾿. Ὥρας, ΧΗΙ, 6. 1 Ῥασ, ΧΡΉ; 55. εὲ 
ΔΡΙ δδερίωβ, Ῥγον. ΧΙ, 27). ἐπέγνωμὼν δίκαιος ἕαυτοῦ φίλος 
“ἔσται, “βοτὶρα φίλου," τἂξ ρΡομδοδξ αὖ ἐπιγνώμων, ἑμθέωϑ ἐπ. 
Ρίογαέ δοοσέμπει φιέπι, Ῥεον. ΧΥΙΙΗ͂, 18, δὲ ρτὸ τῶν φίλων πιδ- 
1186 Οοα. 41εκ. τὸν φίλον, ηπεαὶ σαϑυπὶ ροδευ]ας -Ὑδέδυπι ἐγ’ 
᾿γυᾶσθαι. ὙΙᾶο' δϑαϊπιαϑέμπι ὧδ πιδαϑ ὥϑπγ αν. Ὁ." σθοι “““4λλοι 
Τοτοθηι. 171, 1. δὲ νι4. πε. « 9, φοσέξαξίο, 70: 61 ὌΧΧ 
Ῥε. ΟΧΧΧΥΤΠΙ, 17). οἱ φίλοι. 8δ. αἴτια αις ποῦσλσμι μδθδὲ 
γοχ δοῦν. - 2 8 501, νοοίζενανόι, 560 ΧΧΧΥΙ,.35. Ιάθ 
δυϊοοδάδηζειι σοσδηὶ μαργαΐσθπι. ἃ2 ψὴ ὥς) νεῤ ἀπιῖοο, 
ἘδΊΒ. ΙΧ, 22. - νη," πιαΐωμα. «41. Ρτον. ὙἹ, χά. τοῦ φίλου. Ἐχ- 
ευϊθττιηξῖ 5: - ἤ δοσία, ἀπιοα. 7πὸ. Ῥδ. ΧῚ ἘΥ͂, 15. 448. 
ὥδπῖ, 1, χά, 11,3. - ῦω, ρακ. ἸΙοτθαι, ΧΧ, 10. ἄνδρες φίλο 
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αὐτοῦ. ΒοῺδ 4τοδᾷ δδηδι."- ἶσ; ρ»γέποορο. ἘμΊΒ. Τ, 5, 17, 
χϑ. ΥἹ, 9. Φίλοε 80. ἀἰοοδαηξον σοπσέξῥαγδξ τορὲδ αἰβέφμο νἐγὲς 
ῥγίποέρεο. Μιὰ χφύοημε Ώδη. Υ, 25. 1Π7|, 91. δὲ οά. ΥἹ, 14. 
ἤσαν. δὰ Νερ. ἩΝΕαά, 1Π1, 2, οπὰι ἱπᾶϊοο 7. Δ. δοεδὲ, εξ 
Οταονέμπι ἰὼ Οἷο. Ἐρ. αὐ ἀΐνογεος ΧΥ͂. Ερ. ἃ. Ρ. 382. 5. Ἐπάν, 

᾿ ὙΗΠ], χϑ, οι] ἃ, γον) οοπσί ξαγὶδ, 6011, Εἰ δἄτ. ΥΠ1, 1.5. 5. Εδαν. 
ὙΠΙῚ, 26. Ββερτ. "ὔλ, Ὅ0}}. Ἐδάγ, ὙΠ, χ5. 81:. ΧΙΧ, 8, φίλῳ 
τοὶ ἐχϑρᾷ, ομένὲα Ργηπιίδϑομα δὲ δὲμα αἰἐδογἐπιδηα. 18. γι χὅ. 
φίλος . φωένὲβ ργοχίπιιιδ, - 

᾿ ἘΦΙΔΟΣΟΦΕ , ταρίο.. ά Νίαοο. Υ͂, 6. δὲ 11. τ 
τῇ ἘΦΙΔΟΣΟΦΙ᾿ ΑΙ, δαρίεμίίασ δεμαϊμτα. 4 Νίδοο. , 22. 

» 9. ἢ ταῦ 
ΦΙΛΟ ΣΟΦΟΣ, δαρίοηίαο ἀπιαπδ δὲ ομΐέον, δαρίέενδ. 

ϑϑυδε ΒοΌτ. δορλὶ. 1). 1, 20. 8ερ. οοά. Οὐὲφ. 4 Νῖδοο. 1, γ. 
ΦΙΛΔΟΣΟΦΩΎΑΤΟΣ, εαρίοηξέδοίπιδ, αοοέίεείπιιδ. ά 

Νίαοο. ἵ, 1. φιλοσοφώτατον λόγον, ρελν δεϊπιυτα 6 τηϑᾶϊα. ΡΒ» 
Ἰοξορ 8 Ἰοου. ΝΣ Ὄπ 

ΦΙΔΟΣΤΟΡΓΙΊΤ ΑΙ, απιον παέωγαϊίδ ἐπέεν. ραγοηέθα. 6ὅ 
ἔἔϑεγον,, δοπανοίσπέξα. 4 ΝΜίδοο. Ί, 20. 4 Νίαοο. ΧΥ͂, 6. 

ἘΦΙΔΟΣΤΟΡΙΌΣ, ρνγορεποιέ αα ἀπιογόπο, φωαξἑδ, φδ6ὲ 
ἑηϑον ραγαπέθα, οοηέμ 6 εἰ ἰΐδαγοα. 4 Νίαοο. ΧΥ͂, ι5. Ε 
ἘΣ ΦΖΛΔΟΣΤΟΙ'ΡΓΩΣ, δεπονοίονέον, ἀπιορ πιῶρηο. ἃ Νΐδοοι 

ν 21. πον Ἀν ΝΣ 

ἘΦΙΔΟΤΕΧΝΙ 44, ἀπιὸν ἐπ ἰέδογοο. 4 Νῖαοο. ΧΙΝ, χ5.. 
ἘΦΙΛΟΊΤΕΚΝΟΣ, απιαρδ. ἐἰδενογιπ. 4 Νίδος. ΧΥ͂, 4. ᾿ 
"ΟΣ ΛΟΤΕΈΚΝΟ ΤΕΡΟΣ, αὐ ῥαγεμὰς απιαπάδωπν ῥγορστ-- 

βἴον.. ά Νίδοο. ΧΥ, ὅ. οἱ 6. τὰ ἢ δ 
ΦΙΔΟΤΙΜΜΙ,Α., ομρίαξέαθ λοπογὶϑ,. πιδίέδο. 80. ΧΙΥ͂, 

18, ΖΚ ῖρ. οαὲπιῖα (5. ἀπιδέτ1ο84) ὐἀὐῥέροπεΐα. δεγοῖε φιλοτιμία, 
᾿δωρεὸὼ, κενοδοξία, πλοῦτος, μεγαλοφροσυνη.. 

ΦΙΛΟ ΤΙΙ͂ΟΣ, ομρέάμε Ἀοπονὲα, ατεδὲέξέοδιια, κοπογύδοιεδ, 

πιαρτιόζοιιδ. ϑᾶρ. ΧΥΤΙΙ, ὅ, φιλοτίμου ξενιτείας, λοποτέοξ 

Βοδρίεί:. Ὀϊοὲξαν φυοαπα φιλότεμος, 4μὲ πιαρτο ϑέιμαϊϊο εἰ 

οοπέδη δέον αἰξηιοία. ασίέ, φωὶ οπιέξιδ νἐγέδια αὐ αἰξᾳιιξα δοπ- 
ἐσ. 5. Νίαοο. ΤΡ, 15. ἐγένετο ἢ ἀπογραφὴ μετὰ φιλοτίμου 
προσεδρίας. βοραὶ ἀϑεοτέρεϊο δεπιπία ομπι ἀδαμῥέαἐθ δὲ δες 
οῃξέα. Οοπῖ, ἃ Οοτ. Υ, 9. ᾿ 

ΦΙΔΟΤΠ ΜΩΣ,, δἐμάϊο., νο πὲπεέο. δοπονὴδ δέμαϊο, απ 

δἐέϊοαε, ππαρχοαπέπιο, δεμαϊΐοασ,, δοϊϊφίξα, αἰὐδορεπίθῦ, ϑ'μεβαμ 

ν. 12. παρετήρησαν φιλοτίμως, οὈδοτναθδιῖ. δοἰξοέέδ. 2 Νῖδοο.. 
1, 41. τοῖς ὑπὲρ τοῦ ἰουδαϊσμοῦ φιλοτέμως ἀνδρογαϑησασὶν, 
2116, 4υἢὲ γτὸ Ιυδαΐδιβο πιαρπο. απΐπιο. ξογεέον με βηιαΓ ετιὲν 

Κμῖν. φαΐ ργο 7μαοὶα ξογέξέον ἔδοσγεπέ. «ἀεἰίαπ. Ῥ. Η. ὉΠ, 42. 
εὖ μάλα φιλοτίμως ἐπονοῦντο. Ῥοίγδ. ΤΧ, το. Οοπξ, Ῥεγέξοπο 
εἃ “εἰΐαη. Κ΄. Ἧ. ΠῚ, κι. ϑμίἄωθ ἐε. Οἷοδ88.: Βταπι. φιλοτίμως, 

μεγαλοδάδρως, ὑπερμέερωφ, ἐπιμδλῶς. εεχοῦι, φιλοτίμως, φὰν 

λοδόξως, πλουσίως. μεγαλοψύχως » δαψιλῶς. 

᾿ 
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ΧΙ, 12, - 55; δημῖέο. 168. ΧΧΧ, 16, ε6α. Ουπιρὶ. “41, ον, 
ΧΙΝ, 4. -. “νῷ, τολλέσωνε. Ἄπηοσ, ΥΊ, 8. οὐχ ὡς φεύγοντα. Ῥιο 
Ἀϑῦτ. Ὁ 5, ἐπεδέγιπεον δα πεωδέδα, Ἰσροταῶς νοΐ ΜΉ (6χ πα 
1, ΔΓΔΡ.» ἕῃ αὐα δεγαγθ) ϑαΐέανο ἀοξαι) δας “πὸ κι, δἀμησᾷαπι 
οὐμίοτῖδ. - ῷ, χεοίάμμοα, ΑΒᾶ, χά, μηδὲ συγκλείδης τοὺς 
φενγοντας ἐξ αὐτῶν, ότι ἰγαᾷ65 ον ἐδνδέος ὁπ 11}19. Ῥεδοῖοιοα 
Ἰερίτας δρυὰ “φι. ὅγηιπι. Τπεοα, 168. ΧΧῚ, 1.1. δὲ νοτθὶς 
εοὺς φεύγοντας 5184] ἴπ ἔθχτυ Πθθσ. τοερομπᾶοι. Τάδμι να]οὶ ἀδ. 
γοῦῦ φεύξονται, αὐδι ΤἸΧΧῚ 1.5, ΧΧΧΤΙ, γ. ἀδ δὺο δἀδίάε.- 
τυοῖ. 1 Νῖδοο. Χ, γνῶ, τόπος τοῦ φυγϑῖν, Ἰοοπβ δα οὔωρίμπι. 
. ΦΖΖΥΧΤΟΙ͂Σ, Ναδέέο, φρϊεαδεϊέα, ϑέλαναι φίέαηάίμε, ἐν» 
ἐφεέαζι δε, βερίεπάπμα, 840. ΧΥ͂ΤΙ, 9. τὸν μηδαμόθεν φευκτὸν 

,ἀἕρα, δοιδθῖι μον! ΡΊ]οι. ΖΡ. μόπι γιρδέα γαξίοτδ φιΐδ 
ἐὔωρόνο ροϑεοέ. 1.65. Ογνὲἐὲ ΠΙ͂δι βνοπι. φευκτὸν, φυγῆς ἄξιον. 

.««Αδνηεεοΐ. απὲπι. αα «6εολγί, Ρ. 653. Τ' 1, 
ΦΗ ΜΗ, βάπια. : πσυϑὰ, αιράϊεῖο,, ἴτ, βάπια. Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 

1. 746 δὲ 2 Μδοο. 1,39. “. 3 ι 
᾿ ΦΗΜΙ, ἐδοο. “Ἔπ. Οϑε, ΧΧΊΡ, 4». Ῥγον. ΧΧΧ, 21.- 

22 Ῥατῖ, Ῥαδ. δ [33 Μ3., ἀΐοίμηι, ατα, ΧΧΙΥ͂, 5, 4. 1 96". Π, 
3... Ὧ2Φ9) ἐδπιρμδ. Ἐϑάτ, ΕΥ͂,: 17, Τιὰ βιείίμσ. 8ϑὰ πὰ τεχία 

᾿ἦρδο Ἰορίτων Ὡ93, γαοὰ 1πτοτρτοῖὲθ τθοῖο τγδηδιοϊθεαηϊ: ὁϑομῆ» 
αἷμα ἰαΐ, φιωοε δασρέμδ αἰδοέμνι οδὲ, δ᾽ ἐογίοε γορδεέδιεπι, [Αἴ, 
φέ οδέθγῶ. - Ὑίαο ΑἸ10] ψευδής. ᾿ " 

͵, ΦΘΑ ΝΩ, Ῥεγροπῖο, αἰέέηισο; ἀανδηΐο,, νεπῖο, ἴξ. ῬΓα᾿ ᾿ 
φεπΐὶο, ἀπέουογέο, γοεέΐπο. ἤΆΧ δ Ῥύδσῖ, ῬΎΒ, ῥτὸ ὯΔ, τοπθο 
ἔμδ διεπι. 2 διῇ ΧΧ, 15, ἡνίκα δὲ ἔφϑασιν ἐκ τῆς τρίβου: 

. Ῥαἰῖσ. απιοίο αἰρέθη; ἐἐὸ αε σία. -- ΌΜΩΣ ἬΞΒρΡ. “ογεύβοο πν. 
. Ἄβρ. ΧΙῚ, 18. ἔφθασεν ἀναβῆναι ἐπὶ τὸ ἄρμα, ζεπεύπαϑαι 
᾿Δεοεήδοσο ἵπ σαττθπι. δίο τϑοῖξα ᾿ἰταυργοίβι διε ἰω Παὺ ΟΓ8“ 
πἰοπίες βοσῖθ. 118 88ρ, ΤΥ͂, συ. ἰὰν φϑαση τελευτῆσαε, δὶ Ῥτδ6» 
τιδίιτϑ πιο δρυϊρίδἔυιν, - ΝΜ οἰ δ]. ῥόγέέασο, Τα, ΤΥ͂, δ, 
τὸ ὕψος ἔφϑασεν ἕως τοῦ οὐρανοῦ, αἸεϊταἀο ρονέένι δας ἀϑῃὁ 
δὰ οοοϊυπι, Υ͵Ζ4ο εἔ ν. 18. 10.. Πη. ΙΥ̓́, 241. ἀδοτδἕωνα δἰ εἰβϑΐ. 
τοί 6δῖ, ὃ ἔφϑασεν ἐπὶ τὸν κύριον μοὺ βασιλέα, ἰαΐιεπε ἔπι ̓ ἀοταὶ- 

ι 58πὶ ὙΟβδ πιδεσθ. Ὥδη. ὙΠ, γ5. ἕως τοῦ παλαιοῦ ἡμερῶν 
ἔφϑασε, δὰ ἀπτίαθππι ἀξὲρυ8' σαρνορἐνγραδαξ, Τγαι, ΨΠΕ, 23. ὁ 
παιρὸς ἔφϑασδ, ἴδιρυβ νεηΐξ. Αἱ, Ῥαι. ΤΥ, 45. ταῦτα πάντα 
ἔφϑασαν ἐπὶ Δα δ Τονογοθου; δαδσ ὁπ: δνδηθν μη Τὰ Βποῖος 
δοποϑοτο, οπξ,.. ἘΒε85.1]1,}6. -- 959: ΚΔ, Καὶ εἰ ΗἸΡΜ. ἑαπ- 
3ο. Ἰαά. ΧΑ, 54. δες. οοὰ. Καί. Ἐπάν. ἘΠ, 1. 61 Νοι ΙΗ, 32. 
ἔφϑασεν ὃ μὴν ὁ ἕβδομος, αἀρργομέπφιάπέος ταϑυδο βοριίπιο.. 
οΒεὶ. ΧΗ, τ. ΥὯὯἯἭΕ, τά. φϑανεὶ ἐπ᾽. αὐτοὺς οἷς ποίημα τῶν ἀσε- 
βῶν: δὶ φϑάνειν δεηπ.. ἐπὶ δεν. ᾳ. συμῥαίνειν αρυᾶ ϑγπιπια- 
οἴμπι, αοοῤαῖθγδ, φρϑηγ δ, ϑογέδῃ καδογε, ΦΟΆΕ, Τ)λα. ΤΠ, 7. 
ΧΙ, .Χ2. φϑᾶσες εἰς ἡμέρας χιλίας τριὰκοσέας» Ρογεη 6) τιδο 
αυε δὰ ἀϊε5 π|:}16 τἸτασεπέοβ. 88}: ΓΝ,.». ἐὰν φϑασῃ τελευτῆσαι! 
παρ. ῬΘᾺΘ : δὲν πιοπίδ- ῥγαδοεοιιραξιιθιυβμόγίδι Θαρο: ΜΊ, χγ8. 
φϑανεο τοὺς ἐπιθυμοῦντας προγνωσθῆναι, ργαενομπὶέ 1105, φυΐ 

Ὶ 
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ΔΡΡοίυο ἐρβθ, υἕ γεδεδριοδῖυν. χϑ, ἐγ 5,15: Βύσπα 
φϑίίνει . προτρέχεν, προκἀταλαμβάνει. ϑαρ. ΧΧΥΙ, χ8.. δεῖ 
φϑάνειν ᾿νὸν. ἥλιον ἐπ᾽. εὐχαρεσντέων σου, ἰοδουῖεξ ρυωσνοηΐγα δον 
Ἰοτὰ δὰ ρταῖῖδε ἀρϑηάδὺ εἶδε: Οσϑηΐ. 1 1666. ΤΥ, 16. ϑιριαε: 
φϑάνει, ἀϊενατιχὴ» πρ μριβάνει. δὲς. ΧΧΧΉΗΤ, 20..-ἐκ οὐλογίᾳ 
κυρίου ᾿ἔφϑασα., ἴτι θοποβιοϊεοπο' ἐλοιοΐπέ "»»εηπὲ ," δ... 6. ἢ) 68 
ἔλνόμεο εἰρη δϑμοοσαδι ζδεΐ, - τ. ΠΥ χρκον ιοὰρ. λα οι 

᾿ ΦΘΑ͂ῬΙΙ͂Α, οογγμρέϊο, σογγμρέοία. υἴνγα}5., ἰἄθια, 1μαν; 
ΧΧΤΕ, ᾽δ. ὅτε φϑάφμαϑω  ἦστεν ἐν αὐξοῖρ,. φυὶα σογγωρῥέοηεα 
δυσε ἐπ} 9. ́ ΠΥ 

ΦΘΑΡΤΟῚΣ, οογγμρεὶδέϊῥο,, οογγερεϊοπὲ οὗποασέμς,, ΘΑ, 
ΙΧ, χ5. φϑὰρὲδν σῶμα, ΨὲὰΦ Φ ὅ6Ρ. ΧΙ͂Ψ, δ. ΧῚΧ, )6. 2 Νίδοο, 
ΨΙΙ, 6. .26π. Ογνε μὲ 48, ὅταπ. φϑυῤεὸν, θνητὸν» δεχάμένρα 
ἀλλοέωσιν ἡ διάλυσιν. . -- τ ἡ" Δ χα δ᾽ ᾿ ἐ ΝΞ τς ἢ Ῥ 

'ΦΘΕΊΤΤΟΜΑΙ, τ παεοὶ, δόνσενε σαΐον, ̓ σψμον. ἔνε, φμᾷς, 
ὙΒρϑυ, ἵν 13. Τϑεβεγυῦι ἀθ [τὰ Οχρρολέμο Ορὲδ.. 8. Ῥ. ϑθοι 
Ῥσεουπθῦ τἀπίοη- νέγϑα᾽. φϑάγξάμενος ἐν ἐμοὶ" αὶ νυ» ρν 
τοΐοττε.. ΑἸ τοξότην τοῦ σις, πιοσδέξέέα, αὐεούέ, υἱὲ Ἰοβοεῖμε 
Ὑ, Ῥϑὲ ϑιβοροὶ, δ. π3δ.». η5. Βέδν Ιολ ΧΙ, γι. Ῥέρνς. 
ΧΥΗ͂Ι, 44. «ὁ »Ὲ55 ἜδρΒ. ὁ νῈ, ὠὡνδοέοι ὅλου ἘΧΧΥΖ,, ἅ, ᾿ 
ΧΟΙΙ ; 4. ᾿᾽υνϑέγξοντας "ναϊ" λαλήσουσιν...» ΠΧ}. “ἴφιι 1οβ. 1.ἘΧ, 
γ1. δὲ φϑεγγεσδαι Ἀολαν -φαννμέαπει Ὄορην σανέέξίοηα., ῶπιαχρ, 
βίοι φεϑαιξ φϑογγῆὴ σπυνρτας. «έφεει ϑέπρας Θυέπε ΕΝ ϑησμέν 
Πα. Ῥν ἘΠ, 1. Ψιάο  ἀοαυθ δΌργα:»... ἡυχν ΕδὲμώἉ 
πω; οοὐΐσηωον. "Ἰαᾶ,. Ὑ, χρ. - ΡῈ» ϑμϑδαπαο,. δγπιι, ἘΠ οδς 
ΨΙΙ; νθ.. 5.6: Π!οεἐ Αϑὴ ἡστοεναυοαθο δαγδανο ἐοχυδ,. Φαξημρέξκφ, ὦ 
ἀυ δ ποῖ ὁσόπι δἷηϑ ἀπ βίο τόδροπκὶε δγπιιαρήωε. Ὑ οε 8.) ΦὈ ς 
μυδειξ Βότίδ 6 δηλ :. 115. Ἰυάφιῦτεο δεεσεὶ συμ ΐσερο: 
Ἰΐταϑ, “ΝΟ ΡΊΗ, “δοεΐπο, Ἑότοια. ΤΧ., ἰο 8οὰ δἀοιοίδονο ἦα 
οδεζυτϊλ᾽ δ5 Ὁ; κῆποι ροτὲπε φϑεγξαεωσαν. ἰδὲ, δὰ Θρεϑἢ, σοζογθῃς 
ἄτι φἷς, 4ιμα δὰ πη. φυρᾶ γ. 18, Σϑροιήτυτ. Φυῤάφυϊὰ 
εἷϊ, τδυνδῃ φϑέγγεσϑαι Ὦ. Ἵ. παεηιΐαθ αδοῦγο Ὀδῖαὶ, δὸ γοὺϑὲ 
Βεδι. ἀδ' γδόφχανῥογδ" αὐ πιϑσμαὸ.. ϊσακάας  Φπριλολχμμῖ,, 
ὨΠΌΒΒΌ Ρ] υχ.᾿ ἔοσιῃ. ἐγπιροπέδεγἑὰδ. Νδ}. ΤΙ, 7. καθὸς ἀπξρθισεδς 
ραὶ φϑὲγγόμεναι ἐν ταῖρ' παρδίμιρ. αὐτῶν, αὐδανατλοάημ 
ὀο] υπλδ6 φοηεης δαΐδηέδδ᾽ {9 6}} οἱ ΖΣιαλέηνο τε ἀΐξ, πεγηλγαη- 
65} ἴα σονάϊρης ἐπ: ἘΝῚ ποχηθλλία Ἰορῖεε6., νἀϑηξοκ, 
ΟἸΒΥΈΣΟ, 4089 ΨῸΚΣ Ργορτῖο υδαγρδῖος ἀ ἀρίουΐέδ ρὲρέσπξδιμ,, 
ἄς φαΐ ἐϊΐαπι νοκ φθέγγεσθαι δἀδιδεοῖαΣ δριά. δ εῤῥαπ, Η. ((, 
ΨΙ, τ. Ὁδϑέδσυπι ἔοέπγοῖα καρδίᾳ φϑεγγεσθϑαειτεροεῖϊαε ὅπη: 
6 ἀρυὰ “νιδέαοηαέωνα δ. 1, ἘΡῸ᾿. - νην Ῥίδ. δὸ 
5 ὄρεγον. ΤΏτεμ. Ϊ, 52. φϑεγξαμενας. δ! ἐμοὶ, ἐσομέπδ τρλἈϊ. 
- ἼϑΨ, γοδροηαῖδο. Ἰενϑα. Εἶ, χά, φϑέγγονεταν ἐπέ σε, ἰρφμμα- 
ἐμ ἀὸ τὸ. - λῶν τωρ ῖοι Αἴνοι. 1,.2.. Ὑ1Δ6 αειοαπο ὅδρ. 1, ὃ. 
δῖτ, ΧΤΙΙ, 26. ἘΣ .--- ᾿ ἜΝ Ὁ 

᾿ς ἸΩ͂ΘΕ ΓΩΙ͂Α, εοἰοηειδεεπὲ, δέρπιο 7). ψοῖς ἐοφειισμέλο, θτῖδπι 
φμαδρνὲν νοχ., 90η,μ4.-. ΣΔΘἢγ) διιδοαππήκονς, δγηημι, 460) ορᾷ. 

τὰς 
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Θοϊδὰνζ. ᾿"Ῥεαϊαι. ΧΧΧΥ͂Υ, 16... φϑέγμκαι. (860..ὄ ΔΙέρα, εοδή, 
ῥήμαδε.) πεπλαόμένοις. ΓΤ ερῖς τη, Ὑλή6 βῃμξα 5. φβέγχγομο. -- 

Ὁ δρέγδέδιθι Ἐσῦ» ΥΙ, 26. οὐϑὲ. χὸὼρ ὑκῴν φϑέγμᾳ δήματος 

τνεχοροῦ, «δα δΏδαι εἰοῳ μέμπλ ϑϑιαιθ θά νΟδΈΟΣ δοΐφπαῦο. - 
νυνὶ μα, ἑαδία 4 λει οΑΥ πλο8 δορμοπαδ. Τλαρρ. Ἐπχοά. ΥἹ, 

ν2. οὐ καδαρὸς τῷ φϑάγματον Ὀδπ Ῥῶτως εἰραμίο.͵ ϑγπιῳ. Ῥοὶ 
ΧΧΧΙΥ͂, ιθ6. ϑ86Ρ. 1, 11. φθέγμα λώϑριον, 8ογπιῷ. Οὐδμλειιδ, 

ϑιδά. φθέγμα. ῥῆβ Ὁ ΞΟ." Ὁ 
“ΘΒ ς. μραϊϊοιόμα.. ἀξ φῖακ,. Α4. Ἑκρᾷ. ἼΗΙ, .6. 
φϑεῖρες. ἵπ Οοὰ, 5). Ἡοΐἶπι. ρεσρεσαα τῷ "Ἄλλῳ. εὐὐδοάεος 

ροφο.. στὰ πιο τ τὰ Δεν τε “.ν»ΣΝ 

ἕν ΦΘΈΛΡ, Κδἄδ.. μεαξῥιιδδα φωαάνος μειέοιεξρο οκέπιο,, χῦθ» 
ταρμογίον φωσέκον φοκδαγ. ΠΕΩ ».σήδέφίο, ἴογθε, ΔΙ ΗΚ, 12. 
φϑειριεῖ γὴν «ΑΑΐγυπτου, ὥσπερ φϑειρίξει. σροκ τὰ ἑμάεεσι 
«ὐτοῦο᾽ σα ὀμεϊπδν ροαϊςιεῖοα θεεταθ. ΑΘΡΎΡΙΙ πὸ μαφῖας. διοιρέξέ 
Ῥεσδέομζοσ' νοϑιῖ8 δ πϑιι ϑδυοξαγχέω -Αἰδον, Τ, 1. 1λ}. 4,10. ἀά. Ῥ. 
φῆδ, ποοο σα βεείΓἀμμέαγα τπδυδ' Θεξ. τἀρράφνέεω, αδ ἶς.}. διδάακων, 

ἀΐφ' αὖ πώρεργυν, πριήσεται τὴν, κοπιὰ ὑκῆρ οδήγύπεομ: σταφτεέανι, 
᾿ ἀλλ᾽ ἐπερελῶς ἰαυτῆὰε κακαλυσεει; «πδεχαζεε αὐτὸν. προυβεόνε 'ψφὺρ 

φϑεῖριιἐ  συλλόρδντει.. ὀπεμελις δὲ. ἑαστὸ πριοῦσον ρὲ πϑβένες 
εἰἰε  υρὲ αγυλῆς ἀπόλανοντος. δὸᾷ φάη 80. Βόρταϑο ἴβχεα, 99 

εἰϊοιτμῃ Ῥεοιξεθ δὲς, Ὡ60 δΆΘΕΟ δοεέίρξζοιο δδι15 ἀξβημία, υξ΄ 

ναδιλύστοιυ ΛεατρΡιξ ρπέρίην ῥφδεοτὶ, ρομιρᾶκαββθ, 408} ροᾶΐν ᾿ 
δυΐϑα ἐῶσο δἈϊ το Βοοδανγέωϑ .}.1,. ΧΟΧΧ εριΐρεῖε46 ἐφερίρατας 

φϑὺῤεν "γῆν. ““γύπνου, ὅσπερ φϑείρει ποιμὴν. τὸ ἑμάτεσν αὐτοῦ, 
Αορυῥναλι εοτρωαραι 6. ἀσφεσιιοί, 698 ῥαβῖος σογραρῖῖ 568 
ἀοὶϊευύϊε. νεξιοτ δῶπι, Ἐδιπαιθ βοτέρδοισῃι θὰ, δολχ 65 

Αγαθίοιν νδιβίοπα αὐ 'ατδδοα διρέφδϑα.: 46 οἴξδαι Δ} 118 σα 10. 
οὔδει ὀσαδεπιάται δε λίηοΣ, δὲ νατυδμ ας, αυοκ Φρεσδσρέελα. 

δ" οείωπε ον ϑεσναὶ,. ἱπείμογ. τερίονάπη, 6586 ὀαουβαγα, ραπε, 

φυϊά 1 1. ἀγα. [Ὲς ορτὁ πιάή: ασοίρ σὲ ,᾿ ἀχαὶ ἄοτα ἔεβ ὁ πλαῖς 

Ἰθυύ ἀἐξρελεῖ σε. ἀφωιρεῦ 'οο δοίδες ἸΝορδισδάημεκας ἴαμπι ἔδοὶϊθ 

ο ουὐσαρ με" 5. δυπὸ ᾿ἔϑοεῖ Αοργρῦναα,. 4υλαι ΡδβῖοΣ ψϑδίεπα 
. φιαῶ, χακϑ ἀεμιρεὺ δὶ δαὶ τραιτδ ὁδὲ, βμσιοτ 80 ἱπάτοτο δο] εἴ. 

Ὁ ΦΘΕΙΓΡΩ,, σουσιάπροα,,. μερκῖο.,... (φϑέξωο. ὅ5. ὑΠ ΩΝ, 

ἁνάδείπι, απιδοο, ασσεεαο. ἴε6. ΧΧΤΥ, ἅ. - ραν ϑνάοιο. 

εν. ΧΧΊΨΡ, 5. -- τι, ἀσπεόταεσο. Ἐποϑ, Χ, 15. ἐφθάρη ν᾽ γῆ, 

“ποεῖ Ἰορίσεοις ᾿Ὥγαρη,, οογγμρέα δ. “ὠρέαξα 686. --  ΜῸΣ ο414. 

δωρὸνϑογιΐο, Ῥενιαγιδο, ἀξέϊπρο. δα. ΙΥ͂, 26. ὍΒ1 ἴδηῖθα 4]. 

μύο ἐφθάρησαν τερτία 5 ἔφϑασαν. ἀὰφ οὐρκα᾿ λπ φϑανα;. -- Ὀ5, 
Τωριία. Ὅσαι. ΧΧΧΙ͂Ψ, γ. ϑϑζμνο ἐμὰ Φεῦ; (5 νἐβογ6 αιὐπεὶ αἰ 

σονραγὶἘ ἀποῖδοο. ὕοτδα βεάδθοῦ δῖ: οὐδὲ ἐῳϑαάρησακ ξὰ χελω» 

για, αὐκοῦ. ὁ ΠᾺΡ», απιαίο. ἴαέοαι. ΧΙ, 12. γ᾽Δθ πιοᾶο δηΐθ 
ἄπ φϑειρίξω. - κοο 5, ἑμαΐοο, ΡἈγοπερβέϊο ϑεηιέσπέΐαπε. Ἐς. ΧΥῚ, 

5... Ἰωορόεαας πο δὺς πῆβη, Ῥϑεδυπὶ ἴδπιθ σψετῦα ἐν ἡ 

ἔφϑειροις. κοτε; φὠα (801}, Ροθμβ ἐξαοπιληῖοξα ) ρεγάεπάαπε, 

. -- 

᾿ 

Τςς 
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".. 6, ἀέφεαπι μρλθρυδὶς διε, ἰσώμρεᾳσ, πιραρδίηα) ἐρρέδᾳ 
1μ6. ΧΩ, 6... ὑὐος ἐ απ : ὨΆνΙ)9. ΕΔ, Ηΐρμινας ΝΊρΡὮ, 
ει. ΥΙΊ, 1.. 1ιον. Χὶ 47. ἴδ. (υἱν,, χρ., Ώαη, Υ1Π|, 34. 

 φθφΦρεῦ αχυρρυὶρ μαὶ ἃαθν ἡ τ » ἐσειαϊζαδιΣ γο᾿πεῖοβ φὰ Ρόρυ- 
υπε δδηοῖυμ,.. ϑ1ο, μ οῥλφπόιε 7. Ἡ,. 1 2Ὁ.. ̓ ὐγ ον δι Μι 
δαπῖα. ἜΒοσ ρα απίϑ. τὰς πολλὰς μυριάδας κ βαρβάρων 

ἐαρ ὐβε! 645. 1, Χχι. ὟΙΔ6 αἱ ἅδρ. ΧΥΪ ὑλ 
ὁ δῦ ΝΏ". ἀφβεῖος. αὐ 3“θη: φάγος. ! δ 1 Ὧν προ εῶς 

ρεορφιῖο, πραρνάξος ἑποφοο, τοῦ ΧΧΧΙ, 18.. σεξληνην φϑίνουξῳγι 
διμδπὶ αὐ σίαμίνην, . Ἀἄδλλοιι, Ἰορεεα φϑάναυσειν. φαγαδ, τ 
ψουσρὶν, ᾧ φαροι οὐλοαι ὙππΗ ες αι. Αἰκὰ ῬΕΘΝΤΕ διμάρις, 
βαιβαλιῃ ἦσςι ἀπθεέμπιασε σα]. - “Ξ 
ΘΟΣ ΒΟ, ἤος,, οἰδαχα οαγπιδνι,, ἀιοάολα με οπώξεν" ΜΝ 

ΩΟΙΝ. ἠτραμειζα, γ δ νιδάμοι. Ὁδ, φέρφωξῤ,ειπι, ἡν(ᾳμ:. τιν ΧΧΧΥΙ͂Ι, 
2.. ἴοϑ. ΧΈΧ, τα. δὶ »οραμιαιατμδαπι,, βενέωπι ποῖα -- ἤμῃ, 
Τμσοῖι, Ῥοι ἘΝ, ἀρ ὲ τονσμανν, ἡϑδυνανα “μροὶ ὅχα Ῥκρίκεμε, 
ραβοῖ, φθο))ὴν φθέγμα φωνε.. 

ΘΟ ΤΟΙΓΟΣ .,..σσὰμάς . βῶδα,; γριβαι, ἥς, Φοσι. ΕῊ 
ΧΑΙΙ, “ὅρυ δ ΔοῺ }6 Ὡορ, δὰ ΔΩ ϑοϑοβοεύπε,. 16 
οεδαξια δηπ| ἀποὰ. δέον," ΔΟΣΘΦ δἐαφορὶ » σημηδέανο, 
ήατν:,. τὰ ξοβισανἑῦ. “Οἀρροίέα ΟΥὐἱέ, ἃ, ἊΝ Δόν. ᾿Ωδαξ  κἰ, κει 
αν Οοπμηνὰ γωσῖς φεμοδείόα. Ρο» υὕθρίεθ, Ἐχρι 57. φὲ Ἐμαέρη», 
ὲ «ἀπῤῥοτιίον. ἡ»... δ8ά. σαι, Μέολαοίὲς “ἰ. Τρόπρομαῤῥοεια  Δὴὶ 
Ν. Τῦ. φ Και [γ.λ. Ὁ. .«οάι διδεῖ, φθόγγος. πὰρ οὐογαδαο, 
δἰραΐβοοσθ,. διῇ ρϑυΐὰβ5. δορμεσι οἈογνίαφ. :«Ῥαοοοῖ, δὰ Ῥανεάπε, 

νυ Ῥ. 45. οοπξοις ΠΩΣ δ. δἰαπιαδέ: ψίδα βαρ γα 8. Υ ἦχος. 

Ὑιάκ εἰ ϑγ. ΧΙΧ, Ἐν, 2έωυγεῆι ἐφϑόγγρρ.. φϑδογγὴ, φοινηὴ» καὶ, 

τῷ ὥρουδ: ἦρος, Ογγεάὲ. 65, βγοπε, ῳϑῴγγος,, ἦχον... 
ΦΘΟΝΕΡΟΣΣ.. ἐπνέδια. ἈΝᾺ 9. πιαίωα ὁσιεῖο.. ̓ . 6. εἰ τὸ 

τἰδδερσ.: 44 Ῥεον. ΧΧΥΤΠΠ, (Ὁ. Ὑἱᾶο εἰ δὲν. ΧΙΥ͂, 10. 
ΦΘΟΝΈΕ" δὰ, ὠὠνέάσο; ἜΟΒ. ΤΥ, 22.. ιοὴὶ φθονησάτο,. σον ἁ 

᾿ ὀφϑιάριθον πδ' ἐπνέάεδαέ ορυῖυδ. εὐγα,’ Ἂ: ΕῚ ΑΝ ϑὲσ ᾿ωμῶ οὲ 
ἐλῥέδογαἶέέ ἐπ ορη ἐγεηείο. δοπαβοίο. ᾿.-. 

ΦΘΟΝΟΣ,, ἱηνϊσέα. ΘδΡ.0ὉὍ, ἈΠὺ .. ν ἈΔάοο., ὙΠΙ; χθ. 
ρα. Ογνοἐὲ 245. βηση;φϑόνος, πύώϑος λύπης ἐπὲὶ τῇ τοῦ πελὰς 
ἐϑενραγίᾳ, ((οπδ. δμλάζατα λῃ, Ἀ... ν. οἱ ϑιωώσον Τάδε, Τ᾿ ΤΙ, μ. κά55:. 

ΦΘΟΡΑῚ), οογτμερίζο, νἀϑέαέϊο, οοοϊδέο, ἐημέφγόδεδδ. . σαν 

οὐάξεωπ,.. Ῥλαν, παβι. ΕΝ ΡΒ ΔΡΏΘ» φναβεροτμῖα; - ἴοι. ΧΧΈΥ, ἡκὰ 
φφνε (ἐμ δήρμρι 4 :γῇ, ἐὐουτή ἐίουδ νδβεδ ῖμθατ ἴοσα.. δ, 

ἀ9 κυ. Εἰ, 10. κθμ ἐθηπαρθρ ταν διεφϑώρηήτε φϑορᾷ. Ῥέθ 
διδρεϊάιαξειη οδοΐβέ.αεέάον. 33 ἴῃ -6' θ»᾿ δι τινε 
ΧΥΠΙ, 18. 'φϑορᾷ καταφϑαρήσῃ, ῬΥΟΥ διε μερέδέε. ἯΙ 
φθορὼ, ̓. ὄλεθρος ,. δὶ! υἱὰθ Ταῖς, .- φῦ. Ῥω, ΟΠ, ά:: ἐὸν 

λυτρούμενον ἐκ φϑορᾶς τὴν ῥωὴν } τοῦ ἰδισει οι. ἀδ πιογέφ γὶἐδὰν' 
ἔμπδαι, “105. ΕΣ, γ. ἄνοβήτω ἐκ φϑοράρ ῆ ἢ δα ρῷ κηαη δεοσπδϊ ὡς 
βογίο αλξ δ. πα. Ῥδαρον. ἐκ φῳϑορᾶς, ἙΝ ρα 
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ΟΥ͂Σ, 8. Οὐϊοεε. 1. 55. 4 Ῥοῖτ. ΤΠ, 12. 88. ΧΙ͂Υ, .5: φϑορὰὼ 
ζωῆς, ϑόνγμρείο ποι Νι.. Ῥλεοπὲ περὶ ἀφθαρσίας κόσμου Ῥ' . θάϑ. 
φϑορὰ ει ἡ- πρὸς 4 χεῖρον μεταβολή. 

᾿ΦΘΟΡΕῪ, Σ, ρέογ. 4 Νῖίδοο: ΧΎΤΙΠΙ, 8. Φλνοκοηὶ 
, Οἴἶοδε. φϑυρευς ,) δονϑμρεον, Τὰ, φθορεὺς παρϑένου, »ἑέέαέον. 

ΟΥ̓ ΔΗ,» δίαέα, ογαίαγ,, ὅτ, αὐϑοία, ημᾶ6 ζόγιιαπι 
»λίαϊαν λαδόέν Ψ52., ἰάθωι, δγητηπα. σε. ΧΙΙΝ, 4... ΕΣ 
δμαν: Ῥοΐζαο. Νυι. ἵν, τά. - ΔΌ) 7 οΐπα. ἃ Ῥαῦ. ΤΡ, 1ὅ. - 

’ ὨΦΉΘΊΘ ΡῈ. ἀγραεῤῥοα Ω Ἀερ: ΧΧῚΣ ν 54. ἴτα Βίοέξμδοκ Ἴτοην. 
ποῖος Ἰιοσαῖα αυξϑιη ι ποπάσπι τοροεῖσο υἱὲ Ἰδοτιῖξ, - 
ΡΏ, οναίεν, Ἑώϑᾷ. ΧΧΥΤΙ͂, 5. ΧΧΧΥΙΡ, 5. Νυο. ΙΣ, τὰ 
οἱ αἰϊθὲ καορίβ, - [9 ῦ, ἀγάγῥαα. ϑγπεηα. Ἰόγοιι. 1.Ε1,.. 
πδλ)., αγοούα, Οδὸν,. Ψ, "τά. σιαγόνες αὐτοῦ αἷς φὼίλωε ἐρόμε: 
τὸς φσυδαι! ̓'μυρυψϑιοὶ,, βειπο 11ἴπ|6 εὐσαξ. ἀγθο]δο δτουηδείβ 
Ῥισάυσειιτον Ρὶιιοδιαεῖβ. Οδδε. ΨΙ,.1. κωτέβη εἰς κῆπον αὐ 
τὸῦ εἰς φιάλας τοῦ ᾿ἀρώματος, ἀαϊουάϊε ἴΏ δοτίπαι βασι δὰ 
αγοοέαο δτοιηδιῖδ. “ἰφωίέα 1θὶ Βοδοῖ προσιαὶ οἱ πρασιᾶς. Ἰπάδ᾽ 
ονξἕο “γεῦυα!. ἀυνῖο ὁ πήρ ἐλθτῃ 3,5.. ϑιοπι. μαδεῖ: φῳφάλαι, 

2; 7 καὲ πονὴ γαδέμε ἐκ ΧΑ 754. ΤΟΙ͂Ν. 
ἼΣ 1. εἰ αἰ μηβη ισμὰ Θ᾽, οέέεδ δένει ἰδερβορι αὰ Ἦ: 1, Ὧδεε: 
Ἰόοίε σἰεδιὶο ῥτο φιάλαι εἰ φιάλαρ δοξσιαβοιι οοπέϊεῦδε φυταλιαὶ 
οἱ ψονώλιδρ » δε γίδοῖϑέ ὡϑοδεξέδιθεν, ἔππιὸ ΟΧΧ. Ρυξαταιῖ, 
Β..1. αἰΐααι νοοῖ ποθ» οοίμηρδέοτσ δἰβηϊβοδιέομϑιι. 8: δοπ- 
ἑεσίαταο οί Ἰοστις ἐδβαῖ, “66 }} 6 αὐλαὶ, «ἀ}}. ὁ Μίδεε. ΤΣ 
δ. εάν. Π, 11. ν 85.) Φηϑέενδα, ΦΟΝ.. ἙἘ:εἂτ, Ι, 10.“ «Ὁ 
614 ΤΩ4ΘΟΣ, απιαμδ δονοβ. 880. 1, 22. ἔσει γὰρ ἐν 

αὐτῇ πνεῦμα φελάγαϑον. 
, 4144 144΄4ΈΜΦΟΣ, ΓΎΤΥ ΤΥ; ραίύεε.. , Μδβοο. ΧΡ, 14.. 4 
Μδοο. ΧΠΙῚ, 20. φιλύδενφοι ψυχαὶ), οοπῤιπιοεέδεέπεας δολμει}δο. 

. Ἡμὰ. ΧΥ͂, 6. νίάο. Φίοαμπα δορά. “έδείν. ν. δ. . . 
Φ,Δ14΄ΖΩ; ὥπῖο. 85 Ἑκάτν. 111 24. υδὲ ἐδοιεὴ ἃ], Ῥιο 

φελαζων τοοῖϊα: ἰιοίνοπε φιλωάίξων. Οουξ, ν. φελεάζω. 
τ ΡΖ ΜΖ ΤΕΙ͂ ΩΝ, ἀπαηε. φεοσωξά, ἰσέεσέαγιε Ροσδα» 

᾿ὲ9. γυῖβ ΔῈ, ἀπιᾶηδ ργαθνανέσακέδησηι, Ῥιον. ΧΎΤΙ, 20.. 
συ: δωῤοογὲ ΤΆροι Ποοϊδείαοξ. 6. Ὦ. τ, 

- ᾿ΦΙΔΑΝΘΡΩΜΒΙΩ, ἀποὸ λοπεΐησα, ἵξ. ἀνηπιανίξέαν' ἐγαδέο, 
2. ̓ δρα, ΧΙΠΙ͂, 2. τὸν τόπον ἐφελανθρώπησε, Ἰοοτιτὰ ἐμμηναμεῖ- 
ὅρ:" ἐγαρέανί. .. 

ΠΩΙΛΑΎΘΡΩΙ͂ΜΑ, ΦΠ2ΟΥ͂ λοπεΐηιμσι, διωκαήβίιαι ΣᾺ 
ἐπαελέδα. : “ἴπο. Βοὶ ΟΧΙ, 3. τ ἡμεῖβο ὟΙ, 21. ΧΙΥ͂, 9. 5 Νάδοο. 

ἯΙ, τ. γτο. φιλανθρωπίαν οὔ απεροφάθωσ. ἀνθρώπους Ἰεβροεθ 
: ᾿πιδι!οιῆ τιον Ὸξ 4ποᾳιθ ἦπ οὐ. ΟΥΌΜΜΗΣ ὁχίαι, ὥσπε, 

«ἔεέλαη, ΚΞ. ΑΙ. Π, 4, 

ν ΦΙΜΑ ΝΘΡΩΠΟΣ, απῶη ἀρδηδες λιεπεαπει. 5 Ἐπὰτ, 
Ψ:Π, 11. τὰ φιλάνθρωπα: (60. ῥήματα, 5. διατάγματα.) ἐγαὺ κρί» 

ο γᾷ πο ρει υη ̓οὐΐοια 6βο οἰροπθ. απ.  Μαοο. 1Υ΄, τι. 
8ώρ..1 6. όπέρς, γάρ͵ πνεῦμα δοφία, φρίχϊτυα Φιαΐπε 



τ ΦΙΑΑΝΘΡΏΠΩΣ - ΦΙΔΕΙ͂Ω 449. 

Βοτοϊηυὰ δι Δ88 ϑαρλοι εἶα. βαρ. ΧΗ, 19. δεῖ δίκαεον εἶναῦ 
φελάνϑραπον. ὁροτίδε ἐμβέυπι 6888 λιωπανμεπι, 5 Ἐπ84ν. Υ1ΙΙ, 

10. δὲ φιλανϑρωπὰ νἱάοεας οοιρλθπρθη ἀπε οὕ αι χαέμψει»;" 
ἀξᾷ ὧν Πιδεϊπότυιι οδξεία τεδρροηερε. ΑΠῚ, αεἱ 7οϑερίμμε .44..7- 
ΧΙ, 5.}.5θο. Αἴανεγο., να ϊρσάτθαι ἰθἔοτραῃ οὐ θη, 964 ΒΌ δαηῖ, 

ΦΙΔΑΝΘΡΩ' ΠΏΣ. ἀιυπιαγιδέφν. υ Νίδοο, ΙΧ, 4γχ. ἐπι» 
“κῶς καὶ φιλανθρώπως, Ὀδηῖρτς ε᾿ Βοοηῶδ... 

ς ΦΦΠΜΑΡΙΎΡΕ Ὁ, ἀἥιο ροομδέαπι, ΒΈΕΜΗ ΑΘ αρέδωδ εἰπε, 
φναγμα δίεπυ, 2 Ἰίαος. Χ, 26. 
ε.. ΦΙΛΜΑΡΕΓΎΡΙ' 4, αἀπιον- ῬῬ»δομπέωα, ΕΣ ὙΧ3, ψιμαα.. 

'δΦέεδ. ἴοτγθηι ὙΠ, 10.. : Ναοο, 1, 26. Τρεγοί. φελαργυρία, 
φουχοιμοπαις -ν 

ὍΦΙΑΜΑΡΓῪΡ ΟΣ, » ᾿ὅπαηδ᾽ αγρεηιὲ » Ῥδοιρηέαδ, συρῥάμεμ 
ἀϑαῶεν ̓ά Νῖίαες. ἢ, ὁ - -- τ 
ΞΔ Ρ ΧΙ ΑΙ, ἐπερονὶὶ τ νὼ δοϑὲ εὐῤν νέαν: ή Μάσαα 

Ἡ,, τό. 2ὲο Οαε6. Ῥ. 96». ὅο..ὄ Μεύπι, δρυὰ ἀπιθπι ρ. τοά; ὅσ, 
οἰΐαπι νϑερπαι φελαρχέω τορατίξοτ, δέοδαδὶ Ἀοΐ. 11. α. γ. Τὶ ΠῚ 
Ρ. 390.:εΔ; δ εεγεη. ῬΑϊῥοχδηὶ Οοοϑ, φέλαρχία. ἀπιδῥεμμδ Ἶ 

᾿ΠΦΙΛΑ͂ΙΣ, οοπιραφο. κἂλλ., οαρμέ, πὲ. Ἑκοᾷ, ΧΧΥΤ, χά, 
1ιὰ βὲεέξμα. δεᾷ δδὲ. νοοα θυ αι αἰ 1} }, Ὧδ6ο δὲδ δυοσϊονίδεα' 
πιαπῖτί ροῖοϑι.,) Ρτο Ἰφοῖίομα φελάδων ν᾽ 46υϑῃ οπε, α Οοά. 
Βαεὶ, μτοῖθλε, ταροαφθθια ρὲ κεφαλίδων, πέρ]δοῖα ρτίμα, 
4γ114 8 κ8.,, θἷ Ἰοοο πιοὶΐϑ ΠΙΡΕΙΝ δὲ α. γ 146 δὰ ἢ, 1. ολατσι 
͵7οηδαγσδωπε, 

ΦΙΛΕΔΕΗ ΩΝ ᾿ ὡπεάδα ΒΕ ΣΎΝ, ΡΝ πος 
ϑΦογέοοϑ. Τα. ΧΙΝ, αἰ. Ορπῇ. ϑωξςονὶ Ἴλερ. 6. Ὦ. ν, 

ΟΙΔΈΧΘΡΕ᾽ , αἀπιο ἐὲπεξοξέέαπι,, ὑπὲπιέσέέέαπι Πδοπέον, 
ὁχόγοθο, ἐϊδεπέες ἐξέέσο. ὩΝῪ, ᾿ἐδεέρο. Ῥτον. 111, 30. μὴ φιλεχν 
οι ἰδηξς τ ἔδοῖ!ο ἑηϊιλοϊεἶβο σοσαδίομδαι ΔΙ ρῖδδ, δὰ: ϊεῖ» 
ξδᾶτα διοοϑ' οὕτῃ δ᾽ίᾳυο παῦε 

ΦΙΛΔ' ἢ, αἴηο, οἰδέϊσο, ρταΐμηε. πὶλὶ εν, ἀκ, ΕἾΥ ΣΝ 
ἐπ ϑέφσιρδε ἀπιογὲδ. 5Πν:- “ΟΦ ΧΧΥΙΙ, 4, ποίησόν μοι ἐδέσματα, 

. ας φελώ. ἐγώ, ἴδο τὐδὰ οἀυ]ΐα .. φυέαιεἀπιοάιπι ϑναΐέωηε μαϊδὲ 
δέ. γ1ηε, Ἐξ 9. 14, ΩΝ ΧΧΆΝΙΙ, 5. αὐτὸν ἃ πατὴρ φιλεῖ 
ἔκ πᾶντων τῶν υἱῶν αὐτοῦ, 1Πππὶ Ῥαῖος δπρδῖ βυύϑὲ οῃιαῖθυβ.. 
Β}118 δι}6.. 1ε5. ΕΙΟΥὝΤ, 10. φιλοῦντες νυστάξαι., ἀπιαγιὲ (868 430» 
ἔδεε ἐωῤῥονέίευ͵ δῖο. ἀροὰ Ἠανοίοέ. 6, 16. δὲ απιο ἃρυὰ 2107 6}. 
ἘΡ. 111. Ὁ 4. 36. ν. 9: Φ οέῤανμ- φιλεῖ, εἴωϑεν.) αἀογπιέξαγδι - 
2, Φδοιείον.: Θ6η. ἈΧΥΤΙ, 46. φίλησον μὲ, εἔκνον, οϑομέανῳ 
χος, Β1λ. γ͵ιάο οἱ σθη. ΧΧΙΧ, τι. 15. Εκοά. ΧΥΠΙ, 7. Ῥτονυ. - 
ΧΧΊΡ, 46.. ἈΡ1 ρμροδὲ φιλήφονται ΒΌρΡΙοπ ἀμ ἐδὲ ἄνϑρωποι, 
ὐεοηη 6, νοκ. ἐπηρθυβο μα! εκ. δοεϊρίοηδεα 6δδῖ." - 5»Ὰ, απιῤοίρᾷι. 
Ἴῃτοη. 1, ὅ. - ΣᾺΝ γχιαίϊξέξα. Ἴρταμι. ΧΧΙΙ,. 5. φιλούγτων. 

Ἰιεροταοὶ ὮΔΣ »)6. Εδιμ. Χ1Π, 8. ὅτε εὐδόκουν φελεῖν πέλμοται 
ποδοῖν αυὐταῦ, Κ᾽ μέρ. ἐξϑορέετ' σεν φέξαπι σεεερσία ρεάμτῃ εἰμὰ 
ὁὐεοεοιέα!ὶ μαγαΐέμα δοϑοη. ΤᾺΡΟΎΥ], 28. ἐφ λησεν αὐτὴν, ὁδόω- 
ἐαέωδ εδὲ θᾶτα. Οομπέ. Νφε. ΧΧΥῚ, ἡ 

Κοΐ.. ἔ : Ε ε 
. 



ἔφ ΦΙΛῊ -- ΦΙΑΟΌΜΑΙ. “ 
,. ΟὉΦΟΣ ΔΗ͂, απισα. ΛΘ» δοσέα. “΄χιε. Ομαῖ. 1,.1ά, 

ΒΟΙΛΔΗ͂ΚΟΙ ΑΙ, αμαἱοπας Φεμάέεπι, 4 ΝΝΙαοο. ΧΥ͂, 21. 
κὐδνδιος πρὸς φιληκοΐαν φωναὶ, ὁμανέδοέπια ογοπογιπε ΨΌΘΕΣ, 
Ῥλοέξιδ: φιλήκοος, φιλομαϑής. ϑδιέααδ: φιληκοΐα, καὶ φιλή»- 
“Οὐς » φελομαθης. ὶ 

Φ) ΔΗΜΜ., οϑοιέωπε, ΠἸΙΟΥΣδ δῆρητπι. ὨΔΡῸΣ Ρ]υῖς 
Ῥτονυ. ΧΧΥ͂Π, 6. δας. 1, 1. ᾿ 

ΦΙΔΖ1'4,, ανηξοϊέδα, ἀγπρν, ἐδέαο “επόγδα,, οογιστεδέξιε;, 
οἰΐδπι ἐὐῥἑοέέτα. Ὥξτιμι, πιοῦν, Ῥτον, Χ, 15, ΧΥ͂, ι8. ΧΗ, 9. 
- ἘΛΖΩΝ Ρ᾽υγ, ἀπιοιγεα. Ῥτον. Ὗ, το. ἔξαφος φιλίας, Ἔεϑενυς 
απιογὲσ. -- ἘΘΥῚ Ια. ἀπιογόα. Ῥτον. ΚΠ, κιδ,., ἀπολαύσωμεν 
φιλίας ἕως ὄρϑρου, ἔταδιοοτν ἀπιὸν ὑ5η86 δὰ ἀπιυουΐοπι. ἴὕεατι. 

, δῖπε 1δὲ, εἴ 6 55:16 οταϊίοῃἱθ ἀρρᾶτεῖ, 46 οοπομδέξις ἐϊέοξίο. 
- νη, ἀπιίομϑ. τον. ΧΙΧ, γ. 8ῖτ. ΥἹ, 18. εὐθυνεῖ φελέαν 
αὐτοῦ, ἀϊτίρει απείοϊέέαπι οἷπδ.. 1τὰ Βέοίἑμε. 8οὰ φιλία Ἀ. , 
Ροείξδια ἐδὶ ρτοὸ φίλον, δοδίσαοϊο ροδίϊο ρτοὸ οοπογϑοῖο. Ῥοίεεὶ 
ἔα αυοαῦο νοῦ ,οδές σγίξ ἐπ, ἀπεοξέία δια, δὶς. ΙΧ, 8. ἀθ 
ἐεδέα ἐπα νόποῦσᾳ: Κἷρ. οοποιρίθοσπέα, Ψέάε οὲ δὲν. ΧΧΥ͂, 2. 
ΧΧΥΙ͂Ι, 18. ἐξ οοῃξ, ἊΝ ΤΥ, ἀς 1ὲὲ αἀπιοῖ οοπέωραϊὲἑ Ἰορ τος 
ά ἸΝίαοο. ΠῚ, τῷ. ᾿ ΝΣ | 

ἦι 7 Δ] 4 ΚΑ] ΧΑῬΙΣ, ἀπιὸν σὲ ρταΐία. Ἴππος. Ῥτον. 
ΧΥ͂, 17. ΑἸτογαέσαηι, δὸ 4110 ἐπεοεργοῖθ Δ] υχῖ686, δΔ6 δε 1 τα- 
ἄτην Ῥεοοῖῖνθ, ὩΟΩ ἴδῃ ὨΘΟδδδδΙΣῺ ΠΣ, οδῖ,. Οὐεῖα δὲιι}}1}5 
τϑὰυτιἀδηῖῖαθ ΘΧΘ μι Ρ]8 ρφεμιι]ῖα οο]]6ρὶς δ ἢ.], Πασρόγιιο. 

ΦΙΔΙΑ' Ζ22.., ἕπθο απιδοῥέέαα,, 330 ἀπιέόεις, ἀΠλογ πὶ 
ἀδοίατο. Ἀπιε, ἀπιο. 1 Ῥατ. ΧΙΧ,, 2. μισουμένῳ ὑπὸ Χυθίου φι». 
λιάζεεξ, ,» οὐ 1110, ηυὲ οὐΐο βαρδίῃν ἃ [δο, ἐπέβ ἀπιξοξέξδαη). - 
ΟΩΒῺΣ ΗΙΡΒ. σοπδορίο πιδ. ἃ Ῥα;. ΧΧ, 88. αἷς ἐφελίασας τῷ 
᾿Οχοζίᾳ, 4υῖα αἀπιέοέέξαπι ἐπ δεξ σάτα ΟΟΠοΞξῖα. Α11} ἐκοινωνη- 
σας. - 3, μοίδα. Ἰαᾶ. Ψ, 830. φολιάζοντα φίλοις, ἀπηογέπι 
“εοϊαγαπέοτο ϑιϊοσὶβ8. Οὐοτ, 2 Εεάτ, 1Π1,:.22. - Π9Ὰ, ἀποίσιδ, 
σοοΐμδ. Ἰιὰ. ΧΙ͂Υ͂, 20. ὧν ἐφελίασε. ϑστίαο ἰδὲ εβὲ ἄδ φίλοις 
τοῦ νυμφίου 85. νυμφαγωγοῖς. - ΤΊΣ, σοοίαπιο,, ἐμδίΐοι 
ἩϊΙΒΡ. ἃ 9. 7Τήδοα, Ῥ4. ΤΟΥΙΧ,, γος ἀπὶ ἀδαυὁ δὸ “΄χεξία ποὰ 
ἀοτίνανὶς ἃ », 808 ἃ ἢ», δοοίανίξ, οοηστερανέξ, πλᾶθ νὴ, 
δοοίω8. Εἶν, τοξλὲ Ῥἠιδέασα Κοσηογαΐα ἐεἰ. ᾿ Ττα οἱ Ῥδ. 
ΟΥ̓ΙΙ, 10. ἴῃ στδθοοὺ φυοάδι ὁοάῖοο δὰ ἤοηι, οσαὲέ. Ἰδοξιτι δεῖ 
ὑπετάγησαν, ἐφιλίαισαν, οτα πιοτήρθ ἀπ :ζδτθηῖ Τπιτ., ἃ αι απμᾶπι 
γοῦῦ »»Ί)ΩΠ ἀοείνδσθηῖ, ΕΪασὶ ἴδίαδῃ ροξαΐξ, ἂὲ ἧς. 60 0}10 
ἹΏΔΤΡΊ ΩΣ ἐιθυεπάσπι δῖ, -- ΒΩ) Ἡξἐῆρ. ὅγηιπι. ῬτΟΥ. 
ΧΧΙΙ, 24. δ. ΧΧΧΥΙΙΠΙ, .χ. ἐφιλίασα αὐτῷ. καγα, 6εἐ εξο 
ἀπιξοξέδα οχμαν 1110 σογιετετιοέμεθ ϑένυ, διρέάαο: φιλιάζων φίλος 
γίνομωα. Αὐᾶἂδ- 8ὲ:, ΧΧΧΨΈΓ, 1. 1 Ἐπάτ, 111, 22. υδὶ 6εῖ 
απ οξέέαπι οοἶεγε, : ΕΣ 

ΦΙΛΟΌΜΜΑΙ, απιΐσειδ 30. νη. ἨΝΒρ, Ῥε. ΟΥ̓́Τ, το. 
ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ἐφιλιωϑησανν ταϊμὶ ΔἸ δηΐξοπδὰ σπιῤρὲ ζαδέξ δ. 
7οεαεναέὲ δυπέ. Ὑ1ὰ6 φιρτα δ. φιλιόζω. εἶς 



ΡΣ τμόμαουμ ϑάρ ὡῆρ, 

. πονεῖν, ὅ ἐστι τὸ ἐργαζεσθαι. 

ΠΤ ΦΙΔΟΙΞΩΡΙΟΣ -α ΦΙΛΟΠΟΝΙΑ.. ἀδι, 
«ΦΙΟΛΟΓΕΩΡΙΟΝΣ. απιαπς ἀρτίομέέωγαθ. πΌΝε ὩΣ, 

ὥπια}8 ἐεγγῶ6. ἃ Ῥαῖ, ΧΧΥΙ, 1ο. ἕ 
ΦΙΛΟΓΎ ΝΑ͂ΟΣ ΕΜ, ὁώπὶ ἀπιαῆδ τασρδέθγεοπε, πιῖέε' 

ἀϊογοδιὶβ δῖεπε. ἘΝ) ἈΠ4,) ἄπιὸ πιμέξεγεο. τι Ἀεβ. ΧΙ, ι. Ῥλέϊο 
Ζἰδ. ἀφ ορορίαί, ἱερίδμε Ὑ. Τῖ. ». 301. 1. 9. καὶ οἱ φυλογυναϊοὶς 
(ἰοροπάυτη φειλογύναιου) σφνουσίαις ἐπιμεμηνοτες. 
ΞΕ ΦΙΛΟΙΎΝΗΣ δ᾽ 121, ἰάοπι, ῥὑτο δοάθιην .42, 1 Ἀδρ. 

Σοὶ 
Ὁ] ΔΟΔΟΞΈ" Ώ,, σίοΐξαο δπὶ ομρέάμε. 4 ΝΙδοο Υ 11, 25. 
ἘΦ, ΔΟΔΟΞἙΙ͂ΖΑ, ρίονίας ομρέαϊέαδ, ἤοποτὲὶν δέμαέμπ,. “46- 

εἶξε. Ἐεέλον. ΧΙ, 7. οὐδὲν ἐν ὑπερηφανίᾳ οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ 
ἐποίησα τοῦτο, ὉῸ]16 δ΄δῖ ἴπ πιδ, οὔπὶ 00 ἀροῦδπι, δ δ ρθΓ- 
Μ186 εἴ νϑηδδ ρἰοτίδο ουρίἀΐτ88, 4 Νῖδοο. ἱ, 46. διοδαεὶ Βοέρρ. 
11. ΤΙ, ο. 7. Τ᾿ Π. Ρ. 1γ4. Μεενεη.. ἜἜΚᾳῃΚ.Σ. : 

ΦΙΜΟΚΟΣΙΜΟΣ, ανγπαξμδ 86 ομἰέμδ απιαης δὲ δέμαϊσα 
4:8. Ἐν. Τόταπι. σ΄. 7. Ὅδ1 Ιοοο ὥσπερ παρϑένῳ φιλοκόσμῳ τὸ» 
οπδπάσπι δγδίϊσοσ παρϑένοι φιλόκοῦμοι. Οοπέ. “1εἰξαπμπι Κ΄. 

Ἡ. ΧΙ, ἰ. Ῥ. γ20. Ὁ : 
“ Φ,ΔΟΜῺΑΘΕ Ω, οὑρίο αέδοεγα, αἰἑδοογιοἑ αἷδ5:αἴ6 710 Ζότι 0. 

“Ῥγοῖ. δὲν. ἐν τῇ παροικίᾳ βουλομένοις φιλομαϑέῖν, δὶ φιλομα- 
"ὃ 3 

θεῖν Ρτὸ 5ἰπιρ) οἱ μαϑεῖν ροβίτομι 6586 νἱἀδίατ, 
ΦΙΖΟΜΩΘΕΗΣ, αἰεδοονηεἰς οἐμαϊἑοδιεδ ὁει ομρέἶμδ. ῬΊΟ], ϑ1τ. Ὁ 

οἱ φιλομαϑεῖς. Οοπξ., 23’ γέιδηδαελ, «ἂ Ῥἰαέξοπὲφ Ῥἠαεώσιε. Ρ. 217. 
ἘΦ, ΔΟΜΗ 12}, “πιαίγὲδ απιαπδ. 4 Νίατο. ΧΥ͂, τα.͵. 
Φ74 ΟΝΦΙΚΕ ἢ, ,.. ΤΊΧΟΥ, οοπίοπαο, φοπέεηέξζοπῆδ ἄπιο, 

. φοπέεηξξοδιεδ ϑιπ. πλ ΏΣ ΗΠ ΒΡ. ἀοσεμαο πιὰ. 80. γα, θχαγαΐίεςος. 
ϑγπιπι. Ῥε. ΧΧΧΥῚ, ι. φιλοκείκει. - ὩΛῸ., Τεῤοίδο, ὅγπιηι, ΡΒ. 

ΟΕΟΧΧΥΉ, ιγ7.. - νοϑ, ῥγαενανίοαέξο. Ῥτον. Χ, 1ὅ.͵ φελφυν 

κοὔνεαφ, ΒΌϊ δολοί. ἀδικοῦντας. ἀν 
ΦΦΙ) ΖΟΝΕΜΚΙ 44. οοηπίρηξίο ς πιοῦν γἱχαπαιὶ. ἃ Μδρρ. 

ΤΥ, 4. 4 ΝΙεδοο.., 46. , 15. ροννἐραοία. 

ΦΙ,ΜΟΝΕΙΚΟΣ, . οοπέοπέξοδια, ἀπιαῦδ γιίπκαᾶϑ. ΓΙΧῸ, Π, 

Ζονείο βοηία. Ἐϑοῖ. ΗΠ, 7. Τιδρεταῦς ΠΝ, γέχα, ἐμγβέμπο, 

8 ΠΧ. Ζ6χ. γεν ὲ Μδ. ταπι. φελόνειμος » ἀναιδὴς» φίλκρες. 

Ἡεδγοῖ. φιλόνεικος, μάχιμορ φίλερις. φιλονεικία γὰρ ἡ μαχή. 
- 55. “44. ϑγπιπι. Τηδοά. ἘοοΒ. ΧΧΙ͂Ψ, 6. ἈΡ1ὶ ἀιδ6 νεγφίο- 

πε8 σοδίμποταμι, -- ὨΜΣΌ ρδεῖ, Ηρ. ἔοεηι. ρμηξβόπιδ. ϑαπιᾷ- 

γίξ. Τὸν. ΧΙΠ, δι. λέπρα φιλόνεικος χα ἰορχβ ρομίδπέῤρδα. φὲ 

Ῥενπηεῆϑ. τ ΤῸ - Ὄπ." 
ΦΙΔΟΠΟΑΛΙΤΗΣ, απιαπδ εἰ εἐμαϊἑοσα οὐνέωπε, ἀὸ ρα- 

λιμμέξιφογιτῃ. οοπϑιδηδ. ἃ Νίαοο. ΧΙ͂Υ, 5...  :-- τι 

ΦΙΛΟΠΟΝ Ζ' Ὡ - ἐᾳϑοόνπι ἀπιᾶπδ δίεπις ϑξμείξοδθ ἑαδοτ, 
αἰαδοτο, εἰφιῦδνα. Ῥτα δίς. πεφιλοπονημένων. .. : 

ἙΦΑΛΜΟΠΟΝΙΙΑ͂ . ᾿μμαΐμπι ἑαδονταπαϊξ,. ἐπμβμδέγέα, ῸΡ 

λαζον. ὅϑγπηπ. ΟοΒεῖ. [Γ᾿ το. Ὑ146 εἐ Δγοί, δϑίζαο. 1. οί 

18. Βιεη,.. φιλοπονία, σπουδμέα ἐργασίᾳ» “παρὸ τὸ Φίλεῖν. τὸ 

᾿Ἐξη " 

- .. 



4. ΦΙΜΟΠΌΝΟΣ -:- ΦΙΑΟΣ 
ΦΙΛΜΟΠΟΝΟΣ, γρπανις, ἀπεάπς ΐαϑογιπι. ῬτοΊ, 81:, 

2.6.. Ογνὶὲ 1415. Βνοπε, φελόπονος ) φίλεργος: 

ΦΙ,ΔΟΣ,, ἀπιΐσιιο., φιωίδεε αἰέμδ. ἈΠΕ Ὠδτῖ. ἀπιάπϑ, 
ἜΜ 1}. Υ͂, 1ο..14. ΥἹ, 15. οἵ 101, ὅψγπιπι, ΤἈδοά, κι Ἄερ. Υ͂, ι. 
- ᾿μπν, νέσι Ῥτον, ΧΧΊΤΙ, χά. - ηὖν, ἀμοέον, εἰΐδαι ἀπιΐοιμ, 

Δ} ἀγδρ. ς Ἀλί, οορεΐαγα,,. φοπέμηρσκο. Ῥχον. ΧΥ͂Ι, 28. ΧΥ͂Π, 

9. φίλοι καὶ οἰκεῖοι. - Ὡνῶδα, Ῥίαγ, νἐγέ, ἴον. ΧΧΧΙ͂Ι, 1. 
Ῥτον. ΧΧΥ͂, .. - Ἴξπ, δοσαίία. Τδη. ΤΠ, 3. 17. ι8. ὅγτι» 
Ῥ5. ΟΧΥΤΙ͂, δ5. «φω. ΟΟ8Βε]. ΓΝ, το. - Ὡ9η, δαρίεπδ. Ἐπὶ}, 
Ἱ, 15. εἶπε τοῖς φίλοις ἑαυτοῦ, αἰσεδαεῖ Ἀπ ς 18 816, Β. 6. ἐπε 
ἐὐηυὶς πιξγι ϑέγεβ ἐξ σοπειζεαγὶδς θυ15, Ὑ1ὰ6 δὲ Τδι ἢ, ΥἹ, κι, 510 
᾿δῖ 41148 ρυϊποῖρυπι εἴ σορῦπι ΘΟὩΒΙ]1ΑΥ08 πιῖοος ἀἰοῖοθ 6869 
ἄοσεμπε δυοΐοτεβ ἰδυάαῖὶ Ζογηπίο Οριέδο. ϑαον. Τόομ. ἴ. μ. 550, 
᾿Αάδε ΟἸεαγίμι ποῖ. ἴθ Ῥλέοοίταἰ. Ῥ.. 40. ἃ. ποῖ. 5. -- Σ2, 
᾿ϑοοὶμδι, απιΐοιδ. Αἱ. Ταὰ. ΧΙ, 20. ἑνὶ τῶν φίλων. Ὑιὰο ὁὲ 
Ἰαά. ΧΥ͂, δ. - 2, ργορίπιμδ, Ἰον. ΧΙΧ, τά, -- ΓΘ ΏΣΠῚ 
ἂυ8)]. ἃ Ὡν ἐμας ρεροίέᾳο. Ἰαᾶ, Υ, 50. ΟΒΔ]4, τ3ι οὲ ὅγτ. 
ἈΘΗᾺ 

τ Ἴων 5. απιέοειτε οἱβηΐβοαῖ, ἵπαταο ἐρ88 ταὐϊκ ΒΘΌσ, ΠῚ, 4086 

ς ῬΕΧΥΤΙ, 3. Ρειΐπάθ δὸ ἀτὰρ. ἡ ΧΩ με ποξίοσιοιι ἀπιαπάϊ 

βαρεῖ ο΄ ΧΧ ρὸν ἀγαπᾷν τοἀάϊευτ. Ηἰἶπο ξοΐξανδο Οεπ, 
ΧΥΠΙΙ, 17.» υὅὉ] ἀθ6 ΑΡτδβδητο βοσπιο  δβϑὲ, ῥτὸ τοῦ παιδὸς μου 
ὉἸπὶ νόγα οχίσς τοῦ φίλου μου (18 πὶ 1πίδσ ἘΞι ἽΝ οἵ Ὑ 
'δχοϊάδοτιῖ νὸχ "ὍΓ) δὸ τὸροπεπᾶππι 6δὲ δυοϊοτίταϊο Φ λέ οὶ 
1ιὉ. 6 νονγδὶς Πεοίριιέ Νοο Τ. 1. Ὁ. 4οι, 4- πιπἀθ ἔοτίαϑ86 
δύ Ββαυοῖε )ασοδες Ερ. 11, 3. ΟἼεπιοπς ἥοπει. ἴῃ Ἐξ. Ἰ. αὐ (ὐ- 
γὲπεῆ, (ἴα Οὐέοίογεξ ΙΡ. ΑΙροϑέ. Υ οἷ. 1. ν. 155. ε4, Οὐεγὲοί) 80 
᾿Οἰδπιεπς “4 ἴεκ. Ῥαεάαρ. 1112. Ὁ». 259. φυΐδθυδ- ἀἀδο Ἐζέραί. 
7μάπλ, ΝΠ, 19. Αρυᾶ Αταρεβ εἴδη ΑΒσαβδπιὰβ᾽ πιοὐο 
ΜΠ ολὰν ὥπιέοιϑ Ζ)εΐ, τρᾶο, ΣΧ ΆΞΞΙ͂, ἀπιζοῖιδ.. ψορετῖ 

“ΦοΪοι. ὴῖΔ6 Οοναῃ. 8ὼν», ΕΥ͂, τ44: εἰ Ἴ1ε6. 4ι, δ. -- 55. δ ΠῚ. 
Ἑκχοᾶ. ΧΧΧΊΗ, 1. Ὅδυς, ΧΙ, 6. 1 Ῥαγ, ΧΡΉ; 55. οἱ 
ΔΗ βδερίαβ, Ῥγον. ΧΙ, 27. ἐπέγνωμὼν δίκαιος ἕαυτοῦ φίλος 
ἔσται, “Βοτῖθα φίλου, τὧξ ρΡοπᾶοδξ αὖ ἐπιγνώμων, ἐϊϑέτδ ἐκ’ 
Ρέοναέ δοοΐμπε τεεπι, Ῥτον. ΧΥΙΗ͂, 18, υϑὶ ρτὸ τῶν φίλων πιὲ- 
1τι8 Οοαΐ. Δίεχ. τὸν φίλον, 4πεαι οσαϑιπὶ ροδέυϊδε -“Ὑδεδαπι ἐ7- 
᾿γυᾶσθαι. Ὑιὰς ϑαϊπιασέιπι ἂδ τπδαϑ ὥϑαγαν. Ῥ.. τοι “““4λλοι 
Ἰότοπι. 1Π7,.1. δὲ νι. οπεξ. “4 νὴ, ἐορέξαξίο, 7ηπο: δὲ ὌΧΧ 
Ῥε. ΟΧΧΧΥΤΙ, 1». οἱ φίλοι. 80. υὐγοιή4υε᾽ ποι σλδιὰ δδθθὲ 
γοχ Βεῦτ, - »ὰ 8 90 γ, νοοϊζεναϊέδι, ΒΘ. ΧΧΧΥΪ, 55: ὙἹάθ 
δηϊοοθάεποι σοσδη μαργαίσθπι. ἋΣ ψὴν ὧδε, νγ΄ ἀπιῖοο, 
Ἐδιμ. ΙΧ,᾿ 22... νὰ, πιαίμα, «ΤΙ, Ῥτον. ΥἿ, χά, τοῦ φίλου. Ἐπ" 
ἐὐ]οτατξ 5. - ΠΝ; δοοία,, ἀπεοα. 7πο. Ῥε. ΧῚ ἘΥ͂, 15. 4148. 
δε 1, χά, 11,3. - Ωῦω, ρακ. Ἰοῖοαι, ΧΧ, 10. ἀγδρες φίλο 



᾿" Ν 

Ι 

αὐτοῦ. Β6ῃ6 ποδ δδῃ δ, - δ, ρῥγχέποορσ. ἘΒΊΒ. 1, 5, 17, 
18. ΥἹ, 9. Φίλοε 586. ἀἰοοβδηζυν οοποίαγὐῤ γασὲδ αζέέφμο νἐγὲ 
ῥγίποέρεοθ. Υἱὰο φοαμε Ώδη. Υ, 25. 1Π7, 91. εἴ οά. ΥἹ, 14. 
ἤσαν. δὰ Νερ. ἩπΝδαα, 111, 2, οαπὶ ἱπάϊορ 7, ΔΑ. Βοκὲ, οἕ 
Ονταονέμπι ἰὼ Οἷο, Ἐρ. αα αἀΐνογεος ΧΥ͂. Ερ. 2. Ρ. 582. 5 Ε3άτ, 

᾿ς ΥἹΠΠ, χ8. οΒα] ἃ, γνν ,), σοπδίῥἑαγὶἐ, 9011, Ἑ δἄτ, ὙΠ, 15. 5. Εδᾶτ. 
ΟὙΠΙῚ,, 26. Βεθτ, “ἴν Ὅ0}}. Εδάν, ὙΠ, 15. δ1:. ΧΙΧ, ὃ. φίλῳ 
τοὶ ἐχϑρῷ., ομνὲθ ῥΡΥαπιίδϑοιια δὲ δὲμα αἰἱδογίπιδπα. 18, γ᾿ χὅ. 
φίλος . φμὲνὲδ ργοχέπιμδ. ' 

᾿ ἘΦΙΔΟΣΟΦΕ 2, ταρίο..ά Νίαοο. Υ͂, 6. «1. 
, ΦΙΔΟΣΟΦΙ΄ ΑΙ, οφαρέαπέίαα δέμαίμην, 4 Νίδοο. , 32. 

ὟΙ » 9. ἘΝ ," 

ἘΦΙΔΟΣΟΦΟΣ, ϑαρίοπεαε ἀπιαπ8. σὲ ομἶέον., δαρέδηδ. 
Ὡῆθυθε ΒϑΌ τ. δορλὶ. ζ4Ὲ. 1, 20. δες. οοὐά, Ολέε. ἅ Νίδοο. ΝΠ], γι 

"ΦΙΛΔΟΣΟΦΩΎΑΤΟΣ, ταρίοηἐέοοίπιιδ, αοοξίεεέπιιϑ. 4 
Νῖδοο. Ἰ, 1. φιλοσοφώτατον λόγον, ρεανὶδββιτηυτα ὁ ταϑᾶϊα. ΡΒ Ϊ» 
Ἰοβορ τα ἰοοῦ. Σ 

ΦΙΛΔΟΣΤΟΡΓΙΊ ΑΙ, ἀπιὸν παέωγαϊΐδ ἐπέεν. ραγϑηΐφθα. 66 
ἐΐδογοϑ,, δοπονοίοπέξα. α Μαδοο. ΝῈ, 20. ά Μαοο. ΧΥ͂, 6. 

ἘΦΙΛΔΟΣΤΟΡΙΟΣ,, νορενιϑιι6 σα ἀπιονέπι, ᾳμαζέρ. “δὲ 
ἐπϑδν ραγαηῖθα, οογνέισοο εἰ ἐΐδαγος. 4 Νίαοο. ΧΥ͂, 18. 
ΣΣ ̓ΦΠΔΟΣΤΟΙΡΓΩΣ, δεπδνοίονέαν, ἀπιὸν πιᾶρηο. ἃ Ἀΐδοοι 

ν 21.. ἜΣ 

ἘΦΙΔΟΤΕΚΝΊΙ, 44, ἀπιὸν ἐπὶ ἰέδονοο. 4. Ναοο. ΧΙΥ, χὅ. 
ΞΦΙΛΟ ΤΕΚΝΟΣ, απιαρδ. ζδεγονιπι, ά Νίαος. ΧΥ͂, 4. ᾿ 
"Φ,ΔΟΤΕΈΧΝΟ ΤΕΡΟΣ, αὐ ῥατγεέμῆς ἀπιαπαάϊοτι ΡΥΟρδπ- 

εἷογ.. ά Νίδοο. ΧΥ͂, 5. οἱ 6. 1. 
Ὁ ΦὩΔΟΤΙΜΙ,Α͂, ομρίαϊέαϑ λοπονίδ, ὦπιδίξδο. δᾶΡ. ΧΙΥ͂, 

18, Ζ εἶρ. οκἑπιΐα (8. τι Ὀ111058) αἰἐἑέροπέξα. δεγοῖς φελοτιμέα, 
᾿δωρεο, κενοδοξία, πλοῦτος» μεγαλοφροσύνη.. 

ΦΙ,ΛΟ' ΤΙΜΙ͂ΟΣ, ομρέμε ζλοπογὲς, αταδέξέοδιεε, λοπογίοιεδ, 
πιαρτόομθ. θ80Ρ. ΧΥ͂ΠΙ, ὅ. φιλοτίμου ξενιτείας, λοποτγίγος 
Βοβρίτ. ιοέταν φυοαθδ φιλοτόμος, φμὲ πιαρτο ϑέμαϊϊο εἶ 

οοπέδνιβέοτθ αἰτᾳιοία ασίξ, φιΐὶ οπιηέξιρο νἐγέδωδ ααἱ αἰϊᾳφιξα δοπ- 
ἐσγιδέ. 5.ὩἸΝίαοο. 1, 15. ἐγένετο ἡ ᾳἀπογραφὴ μετὰ φιλοτίμου 
προσεδρίας. βοθαῖ ἀοεοτίριϊο διπεπεα οαπι ἀδολμέέαἐθ εἰ αἰδέδε 
ξεπέξα. Οοπξ, 4 Οοῖ. Υ͂, 9. ᾿ὃ ᾿ 
΄ ΦΙΔΟΤΙ ΩΣ, οἐμάϊΐο, νεὖ πὲπεῖο. δοπονὴδ δέμαϊο, πε 

δὲξἑοαε, πιαρποαπέπιο, δέμαϊΐοασ, δοϊίφίξε, αὗδεροπέογ, διεβαγι, 

ν. 12. παρετήρησαν φιλοτίμως, Οὑδοσνδαδδαῖ. δοϊζοξέθ, 2 Νῖδοο. . 

1|, 41. τοῖς ὑπὲρ τοῦ ἰουδαϊσμοῦ φιλοτέμως ἀνδρογαϑήδασιν, 
2118, 4 ῥὑζοὸ Ιυδαΐδιβο πιᾶρπιο. αγΐπιο. ξογεὐϑ ν᾽ Ρὼ ΒΑΓ μνᾶν 

Κμῖν. φωὲ ρνο 7μάαοὶδ ξογέξέον ζδοσγεε. «είξαπ. Ρ. Η. ΤΠ, 42, 

εὖ μάλα φιλοτίμως ἐπονοῦντο. Ῥοίγδ. ἸΧ, το. Οοπξ, εγέξοπς 

εὰ “εἰΐαπ. Κ΄. ΕΠ. 111, κ. διιάαθ δε. ΟἾο54.: Βταπι. φιλοτίμως, 

μεγαλοδώρως, ὑπερμέτρωφ, ἐπιμελῶς. Εἰδεχοῦι, φιλορείμως,, φν 

λοδόξως, πλουσίως, μεγαλοψύχως , δαψιλῶς. 
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44 .. ΦΙΛΟΤΡΟΦΕ᾽Ω -- ΦΙΛΟΙ͂Σ ᾿ 
; ᾿ 

ΦΦ) ΛΟΤΡΟΦΕΙ Ω, ζέδοηέον 4ἴο. 1 ϑαπι. ΧΧΥΤΠΙ͂, 24. ἃ 
Ρ3 Ὁ ὍΔΡ ποιαῖαν ἐπ ἤε, Σ. πεφιλοτροφημένη ϑρεπτὴ,γ, 400- 
τύπι μου δὖὺ αἱΐο ἰπίεγργεῖθ, ἱυὰ ἃ ϑγγιπιαοῦΐο ῥτοξϑοῖυπι 
Ῥυῖαι Αγεγεοὶ μεμα. Μιὰδ ἐδπιθη 8. ϑρεπτὸς. Ῥοδῖ πεφιλοτροφη- 
ἐνη δυῖδιω, αἴ Β686 πιοπεῖς Μήοηέῇ,, βαρρίεπάυπι 6δξ ϑαμαλες. 

οχ φιλοτροφεῖν ρτορτία ποῖδϊ ἀπιῖοα πεν ίγδ, ἢ. 6. δόγιθ πιο 

ἐγῖγα, ηυοᾶ, δὶ 46 δῃϊπιδιϊδὺδ βογιο δϑῖ, ;Ὡπὰ γοοὸ δαρὶ- 
παν ἀϊοϊϊατ. Ἀἀεοϊξίναπι φιλότροφος Ἰδρίταν ἀρυὰ Ογρλδιπι 
Ἤγπι». προϑυρ. ν. 5 ἐν : 

ΦΙΔΟΦΡΟΝΕΙΏ., εοπιξέαο δέ λωπιαπέξαϊθ ΡΥΟΒΟΩΜΟΥ, 
ἀπιαρῖϑγ οοπιρίδοίον,, δεοηδνοίμδ φϑιιπ, 1ἴ. δέαϊξοσεδ, αἰξέέροπε 
Φιεπι. 2 Νίαδοο. ΠΠ,26. “" | 

ΦΙΔΜΟΦΡΟΝΩΣ, δοπενοῖο, δωπιαηΐδορ., οσπιξέθγ. 2 

Ἱίδοο. 111, 9. φελοφρόνως ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως ἀποδεχϑεὶς, Ζω- 
πιαηΐξέαν' ἃ δϑυηο βδροτθοῖο ἐχοορίθδ. Αἀάε 4 Νῖδοο. ΥΠΠ], 4, 
δῖο “16ἰίαπως Κ΄. ΠΗ. ἽΨ, 9.. ὑπεδέξατο. αὐτοὺς εὖ μάλα φολοφρὸ- 
ψως. Αροϊοάονις ἰὼ. 15. 1, ο. 0. ᾧ. ι8. οι, ΑοΙὌ. ΧΧΥΠΙ, 
σ. οἱ εχ. Ν. Τ' 5. ἢ. ν᾿ 

ΦΙΛΟ ΨΥΧΟΣ, απιαπϑ απίπιαγπι, απιᾶαπϑ νἐέαδ. 86}. 
ΧΙ,,26. δεσπότα φιλόψυχε,, ἀοπιῖηθ δπιδὴβ ψὶϊδθ, 00]]. ν. 24. 
“Ὁ. ΧΙ, 3. 661, τά. 2ο Οαε4. 1, γδ. Ρ. 1552. ε4, Πείπε, Τα- 
ΡΊ8 πιοτίϑι δὲδὶ ]Ἰδίπισα οὐκ ἐξε ἐφιλοψυχησεν, πιέϊο νέέαϑ ἀἶε- 
εἰάεγέο ἀπιρίξωδ ἐσγιοδαίμν. ϑΐτ:. 11, “3. φιλόψυχε, φῶεὲ ἀπέπια- 
γμπι αγἷδα ἀπιογε. Πδεγοῖ. φιλόψυχον, εὔψυχον. τ᾿; 

ΦΙΤΡΟΝ, γε. απιογὶβ ἐϊεοεῦγα, απιαέογέμπι ροοσιΐωπι, 
ὅ!. γδ8 οπισιβ απιογῦόπι α6 δεπονοίενιεέαπι οοποϊέέαπδ, ἴἴ. ἀπιογ. 
ΠΞΏΝ, ἀπιοῦ. ὅγπιπι. Οδηῖ. 11, δ, τετρωμένη φίλερῳ,, νυ]ῃο- 
ταῖᾶ ἀπιοῦθ. 4 Νῖίαοο. ΧΙΠῚ, ιδὅ. τὼ τῆς ἀδελφότητος φίλτρα, 
ᾳυδηΐῖδ ἔγαδίοτπο βδηροαΐηὶ σα ἀπιογέπι οοποϊίαπάππι νὲϑ ἰπδὶϊ, 
10. ν.,26. Τεεγοῖ. ᾳφίλερον, φιλία. ος. Ουνεβὲὶ 1,15. Βτεπι. φίλ- 
τρον, ἡ ἐνδιάϑετος περὶ τὸ καταθύμιον σχέσις. Οοπξ, ““οἰέαπωπι 
Κ΄. 1. 'χὰ0. ΧΙ, ο: 3. ΝΜρπδπάοε δριιὰ δέοδαδιπι: ἾἮΩ, παῖδες» 
οἷον φίλερον ἀνθρώποις φρενὸς. «Γροϊονιἑαδε Αἰπέλοί, 1. μὴ 
σπείσαις δεύτερα φίλτρα γάμου. Οοπῇ. εολοηδαολίΛΓ ποί. δὰ. 
Ονρλοὶ γροηθ ν. 477. Ὁ. 200. δἂο Τἐπαεπδωγρὶξ ἀπὲπι, δὰ 
«Χεπορῆ, Ἄἥεπι. 8. 17. ο. 8. Ρ. 8ο. ᾿ 

ΦΙΛΜΟΣΣ, οαρέδέγεπι, σαπιμδ,  εοοίδα. τι, λάπιια. ἴε8. 
ΧΧΧΝΊΤΙ, 29. ἐμβαλώ φιμὸν εἰς τὴν ῥῖνά σου, ἰαιπιϊτταπι σαρί» 
“ἐγ πὸ 560 ἤαπιώπι ἴῃ δτοδ ἴυα8. Οοηξ, δὰ ἢ. ), ϑολεἤεγωπι ἀθ 
γε νολίσ. τοί. ἨΒ. 1, ο. 15. Ρ..165. δε4υ. - ΠΏ“, σαέον, ἴξ, 
“οἱ, ἴον. ΧΧΧ, ,ὅ. στένων πορεύομαι ἀνεὺ φιμοῦ. ϑοτίοπάυπι 
ΠΘΟΡΒΒΑΤΙΟ 6ϑῖ ἅγευ ϑυμοῦ, αἱ ΧΧ,, ουδειυτ8 [118 ρυποῖῖς, 
πη, ἔγαπι, Ἰοροτῖπε. ϑίῃοετγα 8δοὸ Ἰδοῖϊο τεροτίτυν φηοαῦο ᾿π 
οἀ, Οὐπιρί., ὄκρτδθβα ἡυοηι6 ἃ ὅγγο, Πέσογοηγπιο οἵ ἔωραίο: 
αὔεημθ ἔμρογα. Ἐδοὶ} δ δυῖοπι ἰαρδϑι8 ἐχ ϑυμοῦ ἰπ' φιμοῦ. - 
13 ὍΠη3, σαρίδφέγιεπι, 420 08 οδέμγαέμ. «Ϊ, Ῥεαλα, ΧΧΧΥ͂ΙΠΠ, 2. 



ὡς ΦΙΆΣΟΏ -τ- ΦΑΣΊ. 6οϑᾷ4δὲ 
φιμῷ. - τος δγπι, Ῥτον. ΧΧΥΙ, 5. ϑὲν. ΧΧ,, 20. 7γαδηιηι, " 
οὐέωγσέΐο ογἦδ, 4.86 Βοπιΐηοηι ἔδοἱξ πιπίαπι εἰ Θ πη ρι δι. 
ο ΦΙΜΟΊΏ, σοαρίδέγο, ος οδέμγο, τως, οἷαμᾶο, «4, Ῥτον. 
ΧΥΠ, 29. φιμῶν χείλη, δαρίδέγαπα Ἰαδϊα, 1,65. φοί. φιμῶ, 
ουπερόδοο. - ἴΏΟΠ. Ἰ)ουξ, ΧΧΥ͂, 4, - νὰ, πιορσθαῖδ ιοοπάϊμοο. 

, 7ΖΑφοά. Ῥτον. ΧΧΥῚ, 10. φιμοῖ. Ομ δκπιπιαοῦο, αυΐ νγοοθ 
ἐμῳράσσω ὑδὰ6 68ῖ, Ἰεριῖ “2, δΔυξ, αυοά ρῥτορίπβ δὰ ἴ6χ.. 
ἴωπι δοοδάξε, “39Ό. Ῥεδοίοτϑα ἰορίξοσς θγδὴ., ΧΠῚ, 62. δθο. οοᾶ, 
Ολέερίαπεπι. Ἀἴεεγοῦ, φιμοῖ, ϑεσμεύεν, ἐμφράττει, ἄγχει 
ἐπεστομίξει. “ - 

ΦΗΣΓΜΑΖΠΝΩ, ἐυδαπιπιον, αγάδο, οἤέγνοδοο,, Ἀμηθο 
ἐπέμεπιαδοο. ΛΔ ἔοσδιμ. δεπυξαάα, ἴξ, ρωγωδοηέα, 166. 1, 6. πληγὴ 
φλεγμαίνουσα, Ῥίαρα ἐμπισηδ., ἣν. 6. οἷα ἑηπαπιπιαξίογα οοπ- 
ἑμποία. ΌΪΙρΟ ΠΛ γοστιτυν γσοδῆσ. ῬΌΪπιι8 ΤΘΟΘῺ8 δὲ ἔθ τ 
ουπι ἐπι βαχοπιδιίουθ οοπέαποίτππι, -ἰ ἢ Π) ΝΊΡ. ἀερνγέέμαηφ 
αἴὔοϊον, «εἰοἶφο. Νδ, {Π, 15. ἐφλέγμανεν. Ἀδοῖδ. Ῥ]αρα δηΐηι 
ταδχίπιὸ ἀο]6ὲ δο δϑβτα θὲ, ουπὶ φλεγμαίνει, ἢ. 6. ἱπαπιαϊξ 
οὔτὰ νϑθοηηθοῖὶ δάοσο. - ὥν, οοημέαδόδοο, εἴϊδηιν ΟΣ 8 ]. 
ὅγν. ἑπῆανεπιογ. ὅγπιπι, Ῥε. Ί, 8. ἐφλέχμαινεν ἀπὸ πικρασμοῦ, 
ἑηδαπιπαέα φμπέ, δαῖ δοοιπ πη) 81108 ἐμγ δη 8. ἐμπιδηιξ ῬΥΆΘ 
ἱπἀιρηδίζομο 868 δορτιυἀΐηθ Ἰυπιΐπα πιθᾶ, υὐ ἐμγρεηέέα ἔμ 
πιίπα ἀϊοῖξ Φγορεογέξδμε 1, 41. οἵ εξ ἑμπιέπα ζεδδα ἐμπιοννέ 
δρυὰ Τίδιι.1, ὃ. Οἴοδ69. Κδὲ. ἐιγσοῖ, φλεγμαΐνει, τετάρακται: 
ὑπ δἰπιο ἐπεθ!ορὶ νοῖρὰ ΓΧΧ ροββαηῖ: ἐσταράχϑη ὁ ὀθφϑαλ- 
μός μου. Τέδολενο τὰ Οἰανὲ Ῥ. 858. ϑγπιπιαοΐμο 16} 1886 νἹ δοῖον 
πος. ϑεὰ τῶν Ῥτορσ. γοαάϊδ, ἀρροάϊ, ἀοϊπιᾶθ οοπϑμηιὶ, αὖὃ- 
Φωπὶ ἀοῖαϊ. Τέόγοπ. οαἰΐρανέε. Ἠεξγολ. φλεγμαίνει, ὀγκοῦται, 
φυσοὕῦται. ΝΣ 

ΦΛΕΓΜΟΝΗ͂Σ, ἐπαπιπιαέέο, ά Νίαοο. 111, 17. τὰς τῶν 
οἴσερων φλεγμονὰς. Ἡδιάδίηυπι Παπιπιαδ ΦχδίληρΏδΙΘ. Ζοράγαϑ . 
Ζοκ. 90]. ιδ᾽τά. φλεγμονὴ» ὄγκος πυρώδης, συρῥυέντων ἐπὶ τὸ 
ἀσϑενὲς μέρος τῶν ὑγρῶν, καὶ τῇ παρὰ φύσιν ϑερμασίᾳ φλεγὸν- 
τῶν τὸ πεπονϑός, 46 αἀὔρηυο 7.2. Ζεχ. 15. 1. ογοίϊε εἃ 
Ῥίοη.. Ολνγϑοϑὲ, Ρ. 83. (84) β 

ΦΑΣΙ ΓΩ, ᾳγάδο, μῦοὸ, ἱποδμἶΐο, ἐτυβαπεπιο, 3), «εἷο. 
Ἐχοά. ΧΧΙΥ͂, 17. ὡσεὶ πῦὸἶ φλέγον (οοά, Οπχοη. φλεγόμενον) 
ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους ν ἰᾶάπαυδπηι Ἰρῃ δ ἀγαδηδ ἴῃ οδουπιΐῃθ 

᾿ἀποιῖΐθ. Ηδα τὰτο θη ἰσίδυϊςυν ἐσπὲ, ἴα τξ ἀγάεγε ,' οογεδν." 
πιθγδ Ὠοϊοῖ, - "5. ὅγπιπι. Ἐχοᾶ, 1Π1, 4, φλεγόμενος. -- 1» 
[εννέαε ἐπϑεοίον. ὄγπιπι, Ῥ8. ΤΧ,, 5. φλέγεται. - ΟὟ, οδα]ά, 
Ῥαᾶτῖ. ἴγδη. ΨΙ, 9. - 2". ᾿ότεμι, ΧΥΤΙ, 4. - χοῦ, ἴσο ἴπμ» 
πιαπὲφ. ὅγπιπι, Ῥα. ΤΟΥ͂Ι, δ. φλεγόνεων. ἴτὰ Βὲεϊέωε, εεὰ ς0118- 
τἴομο τηληίπιο. ἀΠρρηῖος ᾿μδεϊσῖδ, 6 αυἃ ἀρρατεῖ, φλεγοντῶωκ 

᾿πσπ νοοὶ ᾿Ὡμϑὴ, 888 ροξξΐυδ ΣΌΣ Ὁ, ἀγαοηέδο, τβ ροῦ ἄθγϑ. 51" 
ΧΩ }}1 ται! 006 ἰαρδυβ φιοᾳὰθ 6δὲ ϑίαγοξθ, αυἱΐῃ οαγηι, αν. 
γο]. 1. Ρ. 186, φλεγόντων ὕὉΤΟ ταδαϊξεϑῖα οοττοριίοιθ ἐκ λὲον" 
τῶν βαρεῖ, εἶνο ρἴοεβα, α0Ὧ0.}} ἰρϑῆμι [εχῖθιη Υ̓ΒΆ 51:6: “ 

- 
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ατὸ Ῥίῃ. Ὅδαι, ΧΧΧΤΙ, 22, φλέξει θεμέλια ὀρέων , ἐποδριΐεν 
ξυπάδηιοοῖβ ποῆἴΐ!. Αἀάο ΝΑ]. ΤΡ, ᾿. φλέξεε αὐτοὺς, υδὲ 
ἄυδο νοτβίοποδ οοδ᾽ ποσυπῖ. Οοηΐον Ζ  δολογὲ ἔγοίμ55. ρα “Φγ88, 
σύ. Κ. 1. να τ95...- Ὅπ γρᾶτε. 7απιπιαγιδ. ΑΔ. Ῥ6.. ΟἸΤΙ, 5. 
φλέγον. - ΣΡ, οὐαμάο. ἴοτοιι. ΧΧ, ὁ. εἷς πῦρ καιόμενον καὶ 
φλέγον ἐν τοῖς ὀστοῖς μου, Ἀεοῖε αυοδά δεηδαπι. “25 πὲὶδ Θαὶπι 
οἷαιιϑμδ ἐπ οϑδέδιι8 οδῖ ἐσπὲδ “ἐπέδοίϊι οδδα σχαγόδοσπδ Φέ ἐκ. 

δίοοαπδ. - ΣΙ, ζαηρο. Ῥτον. ΧΧΙΧ, ι. φλεγομένου αὐτοῦ, 
μὲ ομπὶ διεέδίια ἐπάϊρηαέέοηθ σκαγάσεσας ἀᾷ αυδίωνὶβ τερτθβεη- 
δἰοπει. 1ερέτυπιὶ 5γὉ δυῖ ψ. 88ρ. ΧΥ͂ΙΪ, τυ. ὑπὲρ τὴν πὺυ- 
ρὺς δύναμιν φλέγει, ϑαρεῖ Ἰρηῖ8 νἱτίατε ἀγάεί. ΤΌ. ν. 22. 
πῦρ φλεγόμενυν, ἐρπῖο αἀγαΐδη8. ᾿ : 

ΦΑΣΙ Ψ, νεπα. Ἀπ) ν γτορτῖθ ἥαδιπεα, Ἡ.]. Ἰαπιέπα σία- 
αἰἰδ ροίμα, ἔγσωπι βαπιπιαπδ. Ἰαὰ, ΠῚ, 5... φλεβός. 1.6ετο 

᾿ἢδεο, ᾳφυδ 8δο]Δ δά. Οοπιρέ. Βαθοῖ, δὶ δρεσία νιτοδᾶ, οτῖδ ἐπ 
φλογὸς. - ἴθ, δοαίμγέψο, Ἦοβ. ΧΠῚ,, τῷ. ἀναξηρανεῖ τὰς 
φλέβας αὐτοῦ, ὁπδϊοςανῖξ νϑηαϑ εἶυβ, Αἴφμ. Ῥτον. ΧΥ ΤΠ), 4. 
Ζδςοι. ΧΙΠ,ι. δογολ. φλέβα (δοτιΡ. φλέβας), νεῦρα τενὰ αἵ» 
ματος δεχόμενα. 1.ἐπ’ Ογνεὲ 5, Βτόπι. φλὲψ," χιτὼν αἵματος. 

Φ.114., ρμοεεὶφ ἑαπίμασ, »δϑέξδιρῖμπε, ἐδπνθη, διερονἐἐπιέπατε. 
120 πηγὴ. Αἱ, Ἐεοῖ. ΧΙΠ, ». φλιά. - πρῷ, ρΡοδέϊ, 
Τλέσς 1, 9.1 Ἀορ. ΥἹ, 3.3. ΤΑροά, Ῥτον. ὙΠΠΙ, ὅ4. Οἰοεε. 
ἐπ Οεοίαί. φλιαὶ, τὰ ὑπέρϑυρα. - ΠΡΟ ὯΝ ,). δωρεγἐἐπιέπαγς 
»οείἑδ. κι Ἀεξ. ΥἹ, 80. - ηρυο, δωρεγἐϊπιίηατο. Ἐποὰ, ΧΗ, 
42. χαϑίξεσθε (ἴῖᾶ. δηΐαι Ἰερεπάυπι ἰοοο χαϑίζετε) ἐπὶ τῆς 
φλιᾶς, αἰτίηριῖθ ἐέπιοη. Ἠδεογολ. φλιᾶς, τῆς ϑύρας παραασταάδος. 
δωλάήαδ: φλιὰ, ὁ παρασιάζης (Ἰ.6ρ6 παραστὰς 6κ εεγολίο.) 
τῆς θύρας. 75. Ογνιὲ 178. Βγεπι. ῳλιὰ, ἢ ἐπάνωθεν τῶν 
δταϑμών, ἤτοι παραστάδων. ᾿ 

ΦΙΟΙΖΏ, ἱπβαπιππο, αἀγαΐδο, ἀὐΐαγο, οοπιδιγο, 601» 
διώο. ἤλπ ΟΠ] ά. ΗΒ Ρ. σάμγον. Ὦδη. 1Π|, 21. 7) ϑρὶξ τῆς 
φἐφαλῆς αὐτῶν οὐκ ἐφλογίσϑη, σδρ111ὺ5 σαρὶτ16 Σ]οτυπι ποπ 
αὐμδέιι5 65. - πρτὴ ΗΝ ΏΡ. ἀσοέρὲο δοιε ἐέπέο τι, ᾧ;, 6. “05 
λαεγεο. Ἐχοά. ΤΧ, 14. πῦρ φλογίζον, ἰρηῖ5 ἀγάσπθ. Οὐοτ- 

᾿ς ἡδοΐαγα πόγᾷ ἀμ οὶ 114 ττδη δῖ} 1686 νἱἀδηξυτ. -- ὍΠὼ ΡΊΙΒ, Ῥε. 
ΧΟΥῚ, 3. φλογιεῖ κύκλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ, δορπιδωγεὲ ναὶ 
σοπϑιπδὲ ἴῃ οἰτομῖῖα ἰπίμῖδοδ ἱρδὶιδ. - ΞΟ, ποθ ΡἈχὸ- 
φυΐυω, Νααι, ΧΧΙ, 15, ἐφλόγισε. Ἰπιογρτοῖδιι βυῶϊ ἡ5η03, π΄ 
Θτυ πα πὶ ὁ ψόγρθοῸ η)Ὁ, ἐπ οοπϑομπιοπάο. Ἰοῦ. ΧΙ1,1, ιὮ. ἰα 
ΧΧ ροϑῖ ἄνθρακες οχοϊάϊι φλογίζεν νε] φλογοῖ, ἃ δεᾳεδηιῖΐ 

φλὸξ αὐδοτρῖυπι, 1 ΝΜίδος. ΠΗ, 5. δ8ῖς, 1Π1|, 29. πῦρ φλογεζομε» 
ψον ἀποσβέσεε ὕδωρ, ἰρύεην ἀτἄθοϊοηι Ἔχτξπροσῖ δ4ι8. 

ΦΑΜΟΓΤΊΙΝΟΣ, ,3,απιπιεα, ζωϊγίσμα. ὉΠ) βαπιπια. Ο οι. 
ΤΠ, λά. τὴν φλυγίνην ῥομφαίαν τὴν σεριφομένην, οὐτὰ μ! 8410 
7Ζωϊρμίαο νἱθταηιθ. Οὐδο δὶο φλογέγη ῥομφαία ἀϊοΐίτες, ΝΑΒ. 
111, 5. ὁδεὲ στίλβουσα ῥομφαία. Οοπέ, εἰ ποϊδία ἴῃ ν. φλόξ. 
Λρυὰ ᾿δεγολέωπι φλογίνη ΘαρΡοιϊτΩΣ χαυστικὴ»γ ὨΓοΙα δ νγὲπὸ 

- 
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λαδεηα, οἱ 265. Ογνι δὲ Μ5. Βγόπι. φλογίνην ἱπεετρτοίδι ον π 
καυσεικὴν, πυρίνην. ϑ5ὰ υυἷηθδ δὲ βδιδμλ ἱπίδεργοῖαπι 
᾿φεδροοτμ Οϑῃ. ]. 6.) δὲ 81186, υἱ 'νἱἀοίοσ, δο τεβροχοσίπῖ. 
Οδοΐοσυμι φλόγεα εἴΐααι ἀρτιά δυέάαπι δαπξς λαμπρά. ; 

ΦΜΛΟΙΟΝΣ, εογέοε. τὸ, πιαῖνα. ὅγπιπι, Ἰοὺ. ΧΧΧ, 4, 

γοχ μεῦτ. ἰπ υπϊνοιδυαι, ποῖαϊ οηιθπι| ἤσογδαπι ἀπιαγαλ., γ60 

αὐ φαἰδηάμπι αρέαπις οἱ 1816 αυϊὰ '6δῖ δἰϊδπι δογέδα. 880. ΧΤΠ], 
11. Μρεγοῖ. φλοιὸν, τὸ λέπος τοῦ ξυλου. δι πα Πτον διρἑαῖαδ : 
φλοιὸς. τὸ λέπος τοῦ δένδρου. Οοπξ. Ἰοπιογμπι 1,, αἱ, ν. 57. 
εἰ ϑολοΐ. δὰ Ὦ. 1. ὑν τὴς, 

᾿ς ΦΑΜΟΙ͂, Μαπιπια,. ἴτ. ταοϊαρμοτίοο: φείσφωϊα αὐ πιοάΐμπι 
3 απιπιαδ «ρέοπαϊοέ εἐ οσμέοα ρεγδέγίπρίέ, ουἱϊυειιοά! 6θῖ Μεγ-. 
γεῶ δὲ ἐμέριάα. ρἰααίἐ ραγε, αδίδε, ομαρῖ8. ὧι, ἔρπίο, 
ὅγπιπι. ἴον. ΧΥΤ1, 5. - Ὑὐ ΠΙῚΡΕ, Ὁ Ὃν, ἐνέρίέο. ΗοΒδς 
ΥἼΙΙ, 4.. ϑ8εὰ Ἀΐο ρο ὍΣ Ἰορίββ6 νἱἀδηΐαν ἼΝΌ, Ὑδὶ Ἴ)2., 
γιά Βνολῥέπισοτὲ Τενοίασ. ἐπ ΣΙΧΧ μεὲ, Το Π1. Ῥ]δρ, ἔν Ρ. 2. 
-Ρῦγ, δοϊηξέδα. 168. ἴω, χ1. - Δ} οοπῖτ, 6 π5πὸὴ. Επχοά, ΠΠ,. 
4. - ἈΠ}. [πᾶ ΠΙ, 22. ἐπεισήνεγκε καί γε τὴν λαβὴν ὀπίσω τῆς 

΄ 

φλογὸς, καὶ ἀπέκλεισε τὸ στέαρ κατὰ τῆς φλογὸς, Ἰηϊτοιι δι. ὦ 
δἴΐδωι τιαπορκίωπι ροβὲ αοίδην, σὲ οοοϊαδὶξ μίῃρασᾶο ξογϑπιθα 
Ροδῖ' σοίεπι, 86 σίασιίξ ἐαπιίπαπι 7 πιπιαπίέπν δ Ῥοέέέαπι.. 

Οοπῆ, ποϊαῖα ἴω ν. φλόγινος. Ἐοτῖα886 δα [υἀ. }. ο. φλογὸς ἰᾺ 
Οἰος:. ἴθ Οοξαΐ. ὀχροπίζυν καρδίας» 864 υὐἱπὺ8 θδη6. Νῖ4]8 

οἰΐδιν Ἰορίτυς ἴῃ ἐΐβ φλογὸς καρδίας. εἶπα ἀϊδιϊποιίοηθ ρτσ 

φλογὸς» καρδίαφ. 166. ΧΧΙ͂Χ, 6. φλὸξ πυρὸς, ἤαπιπια ἐρτιῖα, 

γἱάο οὐ 166. 1ΟἿἹ, 15. -- πϑηῦ δὲ σο;δετ. πϑπ, ΝΌπι, ΧΧΙ, 28, 
Αὐᾷ. ν. ι8. “4. Τλεοα. κι ϑδι. ΧΥΠ, 7. ὉΒὲ δίροϊβοδε 
ομϑδρεαίεπι. « ὉΣΛῸ ρατῖ. "απιπιαηδ. Ῥε. ΟἸΠ], 5. - πρὺν, δαϊέρο 

πιαπέπια. Οος. ΧΥ͂, 17. Τυδροτυηῖ ππ. Εοτῖδβ86 εἴδη ]000 
φλὸξ τερομοπάυπ δεῖς νὺξ αὺϊ σκότος. Ἐμῖρ. σαέΐρο ἐεποδγοδβα. 

- θοῦριν ψέπεεδ σιπε ἱρὴ πιέχέμδ. Οοη. ΧΙΧ,, δ. - ὧκ δ, 

«οἱπείλία ἐρτῖς. ϑγπμπ. ΤΟΙΧΧ Ἰοῦ. ΧΥΙΠ, 5. - 2530 ρ]ασε 

οαϊὰ. Ώ4η. ΥἹΙ, 9. - 33 οΒ 14. οοὐκεϊίία. ἴπρ. Ὅδμ. ΠῚ). 

σκέπην ἡμέρας, καὶ εἰς φλόγα ἄστρων τὴν νύκτα, οτδῖ 1}}18 ἴα 

οροστϊ πιδηξωτι ἀΐθ, δὲ ἰῃ βαπιπιαπι δἰθέξαγπι (ἐωοεπι "απιν 

χηδαπι) ποοῖο. ϑ8ρ. ΧΥ͂ΙΙ], δ. ἄστρων ἔκλαμπροι φλογές, 8146» 
κοι Ἰυοϊάδο 3απιπιάε. Ῥ 

ᾧΖΟΞ ᾽ΕΞΑΦΘΕΙ͂ ΣΑ, Μαπιπια φμδόσησα, Ὁ ὨΠ ἢ, 

πιπιὰ βαπιτααε, Ὦ. 6. νοπεπιθτϑἐδαίπια ἤαπιπια. Ἐπ ΘΟ. ΧΧ, 47. 

ΦΛΎΑΡΟΣ, πωραίονγέμδ, ἐπισρέμς 7μερέΐδ, 4 Νῖδοο. 

Ὕ,, Ἰο. τῆς φλυάρου φιλοσοφίας. 

42. -- Ὀξρῦῳ. Οδηξ. ΨΠΙ; ὁ. 58. Χ, 17. ἐγένετο αὐτοῖς εἰς 

᾿ς ἸΦΛΑΥΚΤΑΆΜΝΑ, ρωϊίωΐα, ραρμῖα,. Ῥμδέμία,, Οἰοδ5. 
Κοεε. Ὑιᾶε ε. ν. φλυκείς. Ζοπαγας ἴωφχ. φλύκταιναέ γ φυσαλί- 

δες, ἢ τὰ ἐκ τοῦ ὑετοῦ γενόμενα οἰδημᾳξα. 
ϑιυδάαπι οἱ Ηοογολέμπι, Ε 

4 
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Οραΐος φυοᾳυθ᾿ 
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ΦΑΥΚΤΊΣ, ραρωΐα,, μιεδέμϊα, ἑωπιοῦ, ὈΛΡΞΡΕΝ Ῥξατ, 
ἑηπαξέοπισς, ἷόονα ρωγμΐεπέα. “Α4ων. ὅγπιπι. πὸ δὲ ὩΧΧ 
Ἐποὰ. ΙΧ, 9. φλυκτέδες. ( Οοά. 53. ᾿Ποέπι. φλύκταιναι. 1τὰ 4πο- 
αυο Ῥλέϊο δὲ Οτορον. ᾿Νγ84.} ἀναζέουσαι ἔν. τε τοῖς ἀμϑρωποις 

καὶ ἐν τοῖς τεερώποσιγ ρΡεδέμδαο οἴθοτοεσδιιῖθα ἔδπι ἐπ Βοπιϊηὶ- 
μυε, αὐυδη 16 ασυλθγορεάίθι. 864 νοχ φλυκτίδες Ἀ.}» ποῦ δὰ 
ΡΞ 93), οαΐ ἰῃ Ἡεχαρίϊδ αἀϑοχίρία δεῖ, ρεορίετϑ γοξϑγοπα 
υἱάοιας, ηυΐα δἀϊπαποῖα βυῶξ μηΐο νοοῖ ερ᾿ μαῖα, 4886 ἐπ 
ἔοχῖυ Βερε. ποὺ ῥιοχίπιθ βδοαυυπῆυς. Ῥαογίληοὲ ροῖϊΐε δὲ 
Ῥιοχίπιο δεηυθηβ τῶ, ἑηαπιπιαίδο, ρμμδέμϊα αγάδπα. 81:9 
ἀυδῖο αυοηυθ «“{φμέδα φλυκείδα βοτιρδῖῖ, τοὶ 4αΐ αυΐδηι ἑηἴαξς 
Ῥιοῖεβ δε 5Ό8 οδῦβα φλυχτέδες. εν. Ογγλ μὲ 5. βνγέπε.. ᾳλυ» 
«τέδες. τὸ ἀπὸ πυρὸς φύσημα, (1 φυσι δωξααθ.) ἢ ὁ καλού- 
μένος ἀνϑραδ, ἢ τὰ ἐκβράσματα.) καὶ αἱ φλύκταιναι. 

ΦΟΙΒΕ Ω εἔ φοβέομαν, ἐένγθο, ἐδγγογόηι ἑπξέοέο, ἑἕπεεο, 
τησίμο, ρανεο, ἴῖ, οὐπι γενεγεπέξα γ6] γοἰέρίοσα σοἷο. ἋΔ, Ἰάφην, 
Νυπι. ΧΧΙΙ, ὅ. ἐφοβήϑη Μωὰβ τὸν λαὸν σᾳφύδρα, ἐἐπιοῦαί 
ὝΔΩΡ ρορυϊυπι να]άθ. Ῥε, ΧΧΙ͂, 425. φοβηϑήτω ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
ἐἑπιεαΐ 1ἸἸαπι. Τπ ποίΣοπ 6 οπἔέμα γεϊρίοοὶ Ἰορίτας Ῥγοὸ δοάθι;» 
ἀρνιὰ 7πο. Ἠοβ. Χ, 5. - Με, ἀπαΐμϑ φώπι,, Ἰότοι. ΧΥΠΙΙ, ὃ. - 
ἘΠῚ “ἢ 6]Ἁ. ἐγέπιο,. Τδη. Ὑ, 41. ἦσαν τρέμοντες καὶ φοβούμενοι 
ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, ττοιοο μὲ οἱ διοϊπουαπϊ σογαπι 1110. γ]1ἀ6 
οἱ Ὅδη. ΨΙ, 26. - ὅπ ΕἸ Ρἢ. ἃ ὅηπ, σοπέγοπιξεοο, κα Ῥατ. ΧΥ͂Ι, 
50. ῬΕΟΊΧΧΥΙ, 15. - νὴ ΗἸΡΒ. 1.5, ΧΧΊΧ, 45. τὸν ϑεὸν 
εοῦ ᾿Ισραὴλ φοβηϑήσονται, Ῥδουπι Ἰεταεὶὶα νοηογαδμπέεν, νοὶ 
οὐπὸι γονεγϑηέξα οοἶδηξ. -- ΤὙ ΔῊ ἨΛΒΡ. ἑποίάο πι6. Ὁ εἅι, ΧΤΥ͂, 
Χ. ὈΣ ταπιθ Ῥτὸ οὐ φοβήσετε Οσᾷ, “265. τοοῖίτι5 οὐ φοιβήσετδ 
βαρεῖ, - Ὄπ, ραγσο. Οοη. ΧΙ, 20. 860. οοᾶ, χοη. 1 ἰδεῖ 
νοτῖῖς ᾿ποοσῖυα Βυΐτ5 νϑγδίοἹδ ἀποῖοσ. - ἨἼΠ: ἬΝ ΊΣ, Καὶ οὲ 
ἨΠΡΗ. ἐγόπιο, ἕσγγοο. ἘΖϑοῖ, ΧΧΥ͂Ι, νι8. 4}.. ἴοτο. ΧΧΧ, 10. 
- πτὴτ, ἐγ ΘΠΊΟΣ, , ἐγερίαἰῖο. Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ, 25. - ὨΏΠ, ἔογΎ 807. 
εν. 1, 17. μὴ φοβηϑῆς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, τὸ ζογπιξάῖδς ἃ 
ξδοϊο Π]οταπι. 746 εἴ Ιοσϑηι. Χ, 2, 105. 1, 9. - Ὑ25, ψϑυθ 816. 
Ἰοιοα. ΧΧΧΙΧ, γ. - Μὴν, υϑυρῦη, Οδη. ΧΥ͂, τ. μη φοβοῦ, 
δοηο ὁϑίο απέπιο. ΨιᾷΔ6 οἱ Οθη. ΧΧΙ, 1). ΧΗΥ͂Ι, 5. 1,» 19. 21. 
ει οοπέ. Αοι. ΧΧΥ͂ΙΣ, 4. Το. 11, 10. Οοηξ, εὐ Θου. ΧΧΧΥ, 
17. 1Έ.ορ. ΧΥ͂ΤΙ, χ5. Τοο]. Π|, 21. )8ὲ᾽ ΓΙΧΧ μὴ  δηε τεάδιηε 
ϑάρσει, οοηδάε, ὅοπο 4δέο απέπιο. Ἐχοᾷ, Τ, 17. ἐφοβήϑησαν 
τὸν θεὸν, τἰχιθθδηξ Τϑιχα, 2 ϑ8π, ΧΤΥ͂, 26. ἐφοβήϑη ὁ λαὸς 
τὸν ὅρκον κυρίου", τιδρὺδ οτδῖ δρυὰ ρορυϊυϊὴ ἰυτί5 ἑωταηάξ 
τοϊίριο, Ιοπ. 1, 1ο. ἐφόβήϑησαν φόβον μέγαν, Ἦ. 6. να1]46 εἶπι6- 
θδηῖ, Υιάς οἵ ν᾿. 15. 86 οοπῇ, Νῖδσο. ΤΥ, 4:. 1.00. ΕΠ, 9. «47. 
1ε6.ὄ ΧΧΥ͂,, 2. - ΜΚ, νόγθ8]16, ἐέπιοηα. Οθη. ΧΧΗ͂, 12. 6, 
ΨΙΙ, 19. οὖς σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, 4υ05 "τὰ εἶαιθε. 
Ώευες, ΧΧ, 8. ἃ φοβούμενος καὶ δειλὸς τῇ καρδίᾳ. Οο86). Υῇ, 
4. υδὲ 1060 τουββᾷαςος δἶπο. ἀβθίο βοσίβεη πιμι θὲ φοβούμε- 
γος» Ὧδα ΣΕΟδ ἼΘΟΙΟ ΠΏ] πὶ δϑηδιπι ἔμπα, - Π4", ἐπι. 
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Ρέ ΤΙΧΧΧΥ, το. ἴδε. 1, ΧΤΙῚ, 17. - Ἂ53., λοποδο. Οἱ λοιποῦ 
ΝΑ]. 1, 6. υϑὶ φοβεῖσθαι ποῖαϊ ομδέιεπι ἀἰφδέδεπι ργασϑέαγε, δὸ 
δοάδπι ἴπτὸ ἀθ Β|118. 4πὸ ἀ6 βουνὶδβ, ἀϊοὶ ροῖοδῖ. - 3, ἐδέχρο. 
πιΐπαξιιδ, ἐπκλέαγαίμδ ομπι. ἴδ5. 1,Χ. 5. φοβηϑήση, ἐἰπιοδίέα, 
Εδη δα ποϊξοπϑηι νοοὶ δὲ ϑὅγγωδ διδοῖς, ἴδσθ. {.1, 4. ϑεὰ 
ἩΣογοηγπι ΤΙΧΧ ἢ. 1. Ἰέερεῦδε, Ἰπφυὸ Οὐμπιπιθϑαίϊατίο οὐϊαῖ: 
φαμαεδὲδ. Ἰῖα αποαυο “΄γαδε. ϑυύδρίοον ἱρίζωσ, δο5 δου ρβίδδβ 
φωτισϑήσῃ» 00]]. Ρε. ΧΧΧΊΨ, 6, - Ἴ2}», φογνια, [665. ΤΧΥ͂Ὶ, 
τά. γνωστὴ ἔσται ἡ χεὶρ κυρίου τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν, ἰπποῖε- ᾿ 
δοϑῖ ροϊδητία Ὠδἱ οοἰοπέϊδιια 1Πυπι. Εἰδηάδε δἰρηϊβοαίοποπι 
βαρεῖ φυοαᾳυὸ νοχ δοῦγαῖσα. Οοῃξ. οι. Χ, 2. ΧΙΠ, 16. “δ... 
οἱ Βιδὶ, Βνοπι. Ο]ὰ55. Υ]. Ρ. τοϑϑ. - Ἦν. Ὁ δη. ΧΙ, 12. 560. 
εοἂ, Ολὲδ. - “ὯΒ, ρανοο. λους, ΧΧΥΊΤΙΗ, 66. 6γ. Ρρ. 1ὲ11, 6. 
[ε6.ὄ 11, 12. - Ὧ82 ἼΠΒ, ρμᾶνον οααῥ, ἘπιΒ. ΙΧ, 4. -- ΟΥΣ, 
οἶαπισο. 1.8. ΧΧΧΊΗΙ, γ. φοβηθήσονται. Ἰ,ϑοῖῖΐο Πδδο δδοηϑῃπι 
ΡῬτοῖθυβ οοπῖγατίυπι ΘΠ ΟΟΙΘ πΟΠμ1}}15 νἱἀεῖος, 64 ἰά60 
Ἰερότο ποδϊπωὶ βοηθήσονταν, υἱ Βαρεῖ 6. “424, 5864 οπιῃΐς 
ἀπ οΌ δ το] αν, δὲ φοβηϑήσονται νοτϊαῖυτ: τγα4 ἐἑπιονὰ 
οἷαπιαδιεηέ. - Ὑὴρ, ἐαθαϊδδέ πισ. 1ε6. ΨΊΤ, 16. - ἤπχ;, αδδνδ. 
νέο. «4φι. Ζεαοῦ. ΧΙ, 8. ἐφοβήθη. 868 εεὲ Βαρο γοζδῖο δίῃϑ 
ἀπρὶο δἰ ᾿μίθυρσεῦδ, αυδ΄ σοπνθηΐϊοπίον 0801} Ἰοαυθηάῖ 
ἜΧΡσοβδὶῖ ἐογηπι δ Βοῦσ, σδόγενίαξιπηε 69ὲ ΟΟΥ̓ δἕωδ. Οοπξ. 
Οἰαεοίέ ΤῬλέέοῖ, ϑασν. Ρ. 1100. - ΠΜἢ, νέαφο. ἴυά. ΧΙ, 11. 

. Ἰμϑοῖϊο φοβεῖσθαι πιϊὶ 6686 ν᾽ ἀδἴτιν ᾿πιθγρτοῖδιϊο γοσῖδ Π) 61» 
Οἷπ δδο ογδιοηΐθ βουῖδ σταϊηΐπιθ ἐπιργο Ὁ 186, πε δἄδο Ὡοὰ 
ΡΒ 8ἷὲ δἴδίποσγθ, 608 ἃ Μὴ} ἀδάυχιββε. 1 Άδρ. ΧΙΧ,, 5. Ἰοῦ. 
ΧΧΧΥΠΙ, 24. Ἰόγεμι. ΧΥῚΙΙ, ὃ. Γιορεταης ΜᾺ) γὸ] ΜῊ) δας 
ἄππι ΟΒοεῖΡ. ΜΠΊΟΝ. ΥἹ, 9. υϑῖ δοοορογαηὲ Ργὸ "ν, υἱ Ηθδ 
ἴπ 60 δἷξ ]ο00 " ροϑίζαπι, υἱ ἴδπι πιρῃυἶξ “ὅση Εεγα. ΟΒΔ]ά. 
γ 1. ἐἑπιδπέ ποπιθπ ἐμτπ, ΟΟμξ, φαοαυα ϑολαγίεπδονσίωπι δὰ 
1υὰ. ΧΙΥ, 1:1. - 3: 2π0. οἱ ΤΙΧΧ βεο. οοὔ. 4.5. Ἐχοά. ΧΥ͂, 
14. ἐφοβήθησαν. - ὩΥἪ, σοπέγοπιΐδοο. Ἐκεοῖι. ΧΧΥΤΙ, “δ, 
φόβῳ φοβηϑήσονται, ἐέπιονα ρεγοοίοπειν. «4]. Ἰοτοα. ΧΙΧ, 
40. ἐφοβἤϑη. - ᾿Ὄνω» βεηι. ὃν. δι. ΠΙ, 12. 660. Οὐέβ. οὐκ 
ἐφοβηϑησάν σου τὴν ἐντολήν. ϑάρ. ΧΥΤΙ, 9. εἰ μηδὲν αὐτοὺς 
ταραχῶδες ἐφόβει, 581 Ἀ1Ὦ1) ἨΟΙΓΤΘΙΩΣ 115. ἐέπιογοηι ἐπέξοογοέ. 
Κμῖρ. ρογεωγδαδαί. ϑγγωθ: ρεγέογγμὲέ, ιᾶα Τἀμογά, ΝΠ], 85. 
Ῥιαδῖεγθα ἰερίίαν αυοαια δριὰ ϑαπνιαγξέ. Οεῃ. 1,, 10. αυξ 
σοτῦα Βοῦτ. 214 ΟῚ ΤῊΝ ὈΠῸΣ 55 ἔγϑηδῖυτ: καὶ γὰρ φοβούμενος 
θεὸν εἰμὶ ἐγα. ϑ8ὶ νϑῖθα μοῦταϊοα τοἀδυπίον: πεν πὶ ἈΓῸ 
Τεό λαδεέξο᾽ απ: οἷν πιΘ ἑαῃφιαπι ἴδμπι νεπογαπιὲπὶ Ὠδαᾶ. 
τοῶΐα δεῆδυτι δαργοδϑῖῖ, Νδηι νόῦρα ρτδθοᾶ δοηδηῖ: Εἶρφο ατ0- 
46 δυηι ουἱον Πεῖ επιθάθπι, 4πεπὶ γῸ8 ὙΘΠΟΥΒΙΔ1.) δυϊ, τ 
ΠΏ πιοὶίὰβ ὀαρεϊπιδίοῦ, οβὸ ασυοαυϑ δβυρίδοῖαν βῃπι Ὠεο. 
ΧΧ: τοῦ γὰρ ϑεοῦ ἐγώ. ϑ8ᾶρ. ΧΥΤΙΙΙ, 45. ργὺ ἐφοβήθησαν 
Ἰορεμάμππι οδὲ ἐφοβήϑην “50. ὁ. ὀλοθρεύων. Τοῦ. ΤΥ, 45. μη, 

Ι 
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φοβοῦ, νυο]ϊ απαλμθ 6656. διιϊ: πΟᾺ δδὲ, τὶ αὐχΐαπε εἷς. Ταρέμς 
θθηο ἔγδηδῖυλῖ: ΔΒ ὃ. ᾿ 

ΦΟΒΕΡΖ ΖΩ, ἐόγγεο, ἐἑπιογεπι ἑπομέξο. Ὁτιὰ ομαϊ ἃ, Ῥδῇ. 
Τ δι. ΤΥ͂, 2. - Ἰπμπς ΗἸΡΒ. Εεὰς. Χ, 5... - κὸν ΡΙΒ. ΝοΒοω. 
ὟΙ, 9. τά. 19... 

 ΦΟΒΕΡΙΣΜΟΙΣ., ἐσνγογ. ἘΡΏΝΡΩ. ῬΊατ, ἐφγγογες, Ῥϑ. 
ΤΧΧΧΥ͂ΙΙ,.17. οὗ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με, ἴεττοταδ ἴαϊ 
Ῥοιτυγθοσυηῖ στ, Ἐν ἢ συ 

,. ΣΦΟΒΕΡΟΜΔΗ͂ΙΣ,. ἐεννεδεδέδ, δοντίδέϊέα, ξογπιξααδίς 
ἐὲα, ἐφίεν αϑραρίμ. ὅ δοο. ὟΙ, κιδ. δύο φοβεροειδεῖς ἄγγελοι, 
ἄτο ἐεγτ δι έθα αδρεσέι ΔῊ 5 61]. ἌΝ Ἂ ' 

ΦΟΔΕΡΟῚΣ, ἐργνεδεδὲδ, ζονπιέαα δέϊἐφ, γενεγοπάμα, νέπδ. 
γαπαἶῖμϑ., ὍΜ, ἐμοοο. Τῤοοα. Ῥ5. ΤΧΧΥ͂, 4. ὍΔΣ ρτὸ ἪΝ2 Ἰδρίς 
Μι 12. - ΡΝ. Ηδθ, 1, 5. Τηϊοτρτγδίδιϊουοπι σοσδὲ οοπ γαῖ 
ἀϑι5 ἸΙοσυεπάϊ ἴῃ 1. δαπιωγίέ. οὲ Ολαϊάαΐοα. -- ὉΠ ΘΒ α]ά. 
ΔΆ. Ἡ, 81. ΙΖ, 7.. 10. - ὀϑῦϑη,,. γωδέσιρισαδ. ἦπο. Οφα. 
ΧΙΟΙ͂Χ, 15. φοβεροὶ, νἱτο86. Ἐροτῖδ5686 Ἰερϑηἄυπι φοίνιοι. -- 
ΜΠ. εὐπιοῦ, Ῥ6. ΤΟΙΧΧῪ, 12. - ΛΏΣ Ὁ, ̓γα6 ξέπεογο ϑγκεπε. 
1εἐ. ΧΧΧΙ, 9. φοβερά. - ΜΔ Ῥᾶτξ. ΝΊΡΒ. ἃ κι. ὅθ. ΧΧΥΙΠ, 
17. αἷς φοβέρος ὃ τόπορ οὗτος, 4φτι γενεγοπάμα Ὠῖο Ἰοοῦ. 
Ὥρκυς, Χ, 17. ϑεὸς ὁ μέγας καὶ ὃ ἰσχυρὸς καὶ ὁ φοβερὸς, Ὦδυ8 
ΣηΔρΏτΒ δἵ ροΐδηϑβ δἰ γδρογϑηαῖμδ, Ὑιὰθ δὲ . δι. ΧΥ͂Σ;, 25. 
Νεβοαι 1, 6. Ῥβ. ΧΡ, 2. εἰς φοβερὰ τὰ ἔργα σου, πδὺν 
Σἐϊωδέγέα οἰ πιαρτπιΐβοα δαπὶ ἔδοϊα ἴθ, Ὑιᾶο οἱ Ἐς. ΟΥ̓͂, 2. 
ΟΧ, 9. ἄγιον καὶ φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ϑαποῖυμι δὲ “οηόγας 
δὲ᾽α τιοταετι οἴῃ, 49 8. ΧΌΥΠΠ, 8. δὲ δὲν, 1, 8, ΙΧ, “5. 
Αἀάρ ὅγνιπε, 1ΤῸΡ. ΧΧΧΨΙΙ,.2.. Ῥδ5. ΧΙ Υ, δ. 

ει ἘΦΟΒΕΡΟΙ͂Σ ΕΠ Μ]1᾿, ἐοννέδεδὲσ ἐπι, ἤπο, Ἐποοῖ, 1, 18. 
φοβεροὶ ἦσαν. ἔμὲρ. εἐ λονγιίδέϊεα ἀορφοέμ. Τὰ τοχῖα Ποῦτ, Ἰορὶ- 
ξυτ ἐπι ΠΕ Ἢν, δέ ρᾶνοῦ ργορέον' ἐξίαδ. ᾿ 

᾿ΦΟΒΕΡΟΣ ΛΟΤΟΌΣ., ἐογγεδεϊἑα δογηϊο. ΠΣ, δολέοϊο 
ἐμεῖο. Ῥτον. ΧΙ, 46. 901]. δά ΠΛΜῚ Ῥτοιϊχαχθειῶξ ὋΣ αἰΐοτο 
Συδηιῦτο ὩπὁΘὦ . : 

| ΦΟΔΒΑΡΡΩΓΣ, ἐεννεῤεἐξέσπ, ζονπιζαϊαδέϊἑίαγ, πεδέσεχα ἐπ 
ομίδοπο. ΕΔ ρᾷτε. Ρ]ῸΣ. ἔοαπι. ΝΙΡΒ. ἃ δεν, ἐσγγεδέδεα. 
Ῥεαϊαι, ΟΧΧΧΥΠΙΙ, 13. ᾿ ᾿ 

ΦΟΒΗΖΙ͂Α, ἐἐπιον. τ Ὸ, ἰᾶδιω, Αἴφμ. Ῥε. ΤΧ, αἱ. θοῦ, 
“ὕριξ,, φόβημα αὐτοῖς, ἱποαῖο, Τονα, ἐδγγογοπε ἰϊ8. Τέδοΐογμς 
2 Οἱανὲ ν. δ. βίδίηϊξ, δυπι 166 1688 ΜΜῸ (φυδεῖ [χα δηγῖεῖο 
"ἕ 1. 7), 8ο δεάυκχ[886 ἃ Μὸν αἴ ϑυὴὸ ἀποίτυς ἃ ϑυρ, ηύδαι 
.Ἰδοζίοβοπι 4υοα 06 ὁδουεξ δυπς 7 οοάοέξοη, δὲ Ῥαναρῆ. Ολαίά. 
- ΜῊ. “4. Ἰ)ουῖ, ΙΥ̓͂, 54. : 

 ΦΟΒΗ͂ΤΡΟΝ, ἐφγνἐσμέαπιοηέμπε. χελῖν (ΜῈ Ῥτο ἢ), ἐνερὲ- 
εἰαέζο. 168. ΧΙΧ, 15. ἔσται ἡ χώρᾳ τῶκ ᾿Ιουϑδαέων τοῖς «Αἰγυ- 

πτίοις εἰς φύβητρον, οτῖξ ἴτοῖτὰ ᾿πἀαθοζατα Αεργρτίῖς ἐμ ἐαγτὸν 
σωϊαπιεπέμπι. Οοπξ, ,Ὅο. ΧΧΙ, χἱ. 

, 
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ἵξ. ΝΙΝ 

ΦΟΙΔΟΣ. θῶ οὲ 4θι 

ΦΟΙΒΟΣ, ἐεἶπιον, πιϑέμδ, ἐθγνῸ», ϑιΐδᾳ ἐὰ, «φιοῦῖ ἐγ» 
γε, ἑπομέδέ, ἐσγγίσξδαπισηέιπ, ΤΠ ὴεγ. θέσαν, Οαε. ΧΥ, }1. 

φόβος σκοτεινὸς μέγας ἐπιπίπεδε αὐτῷ, ἐφῦγον τειαυτίορξιδ 
ΤπϑρτῸ5 στον δὲ ἰὴ ἔασι, 1ο0Ρ. ΙΧ, 54. ΧΤΙΙΤ, 21. δὲ Δ} δὲ 
δδδθρῖιβ. - ΠΏΣ σΌπι ἀρ οδιῖοπο Ἰξασαθ ἔοθαι. ρθη οχὶθ,, ἔθτε 
ΟΡ πιαχἕπιιϑ, ' Εχοᾶ. ΧΙ, 16, ἐπωτέσοι ἐπὶ αὐτοὺς φόβορ καὶ 
τρόμος, ἵττυδῖ ἴῃ 11108 ΖΟΓΡΌΡ δὲ Ἀξδιιος. Ἐχοβ. ΧΧΊ, "22, 
ευς, ΧΧΧΤΙ, 26. σε. Π, 9. - ἴον ΟΒδ]α, δογηζδέδ ῥα, 
Ἴδπ. ΨΗ, γ. 660. οοἷ, Ολὲδ. - Ὀμης, 'Ργαεναῤέομε. 165, 
ΧΧΧΠΤΙ͂, 7. ἐν τῷ φόβῳ ὑμῶν. Ν,ρῃ Ἰαροταπε 33 059 δὲ 
ὩΞΌΏΜΣ, ὈΓ ΠΟΠΏ.}}}8 νίδατι 6δὲ, δ φόβος Ὦ. ]. ἐφγνἐοιίας 
ἥιδλέωσε ποῖαϊ, 40 δρθδα ὕθὴ6 νοεὶ μορεαΐοδα χοβρομάεῖ, -- 
ἘῊΔ,, τέπιεο. Το}. ΧΙ, χθ6. φόβυς ϑηρίοις ,», ῥτο φοβοῦσε ϑηρίω 
- 1, σία. Ῥτον, Χ, 50. φύβος κυρίου : ΒΝ. ταπῖθὰ Οταῦίο μγο- 
ἴοσ. ἐπ ΣΙΧΧ Ἵπεὶ, Τ. ΤΥ, ο. 4, 6..5. ργο φόβος Ἰοροιούι 
νιάδίιν ὁδός ; 4τι ἔδϑγαθα ὁομλθοίατα: ΟΠ Ορὺδ 68ῖ, αυΐα, »ἑα 
ονπξηΐ. Ἀ. 1. γνεὐὲ δ έσιδην θὰ νένοπαῥὶ ραέἑοηθην α 2240 οπιέη 
'δω5 ργαεεογίρέαπε ποιδῖ, οὐ ΜΘ ΠΠ ἰηδη. ΝΙΡΒ,. Δ Ν3η, αδεροη» 
ἀεηάο 86. Τ) δι. Χ', 7. ἔφυγον ἐν φύβῳ,. ξήροχιης ἰῃ τίηοτα. α 
ΠΣ, δέγερίέμε; ἑωγδα, 166. ΧΧΧΤΙΙ, ὅ.. Ἠὶσ φαοᾳὰρ (υδὲ 

. Ῥω. νοοσπι απρεξ Ῥοφοῖτ) φόβος ποῖδξ.. οδέθοίτεπι ἐἑπιοσὲ 
ἐδ ἐα, φιοα ἐἑπιογόπι ἐπιρεταέ. ’ Ἐξλάθαι ορϑοχναῖϊο γα] δὲν 
ἄδην, ὉΡ1 νοοῖ Ὠ Ὑ1 «ταἰξαέϊο, τρεροκῆοῖ, 868. φωνὴ. τὸῦ 
φόβου γνοῖεσξ φασαυδσ' Ῥεῖ γοδόπὶ ἐσγγίδέξεπ τοα αὶ, . Οογῖρ ΒοᾺ 
Ορυ 6886 νἱάοευς, αἴ σαδι Αρογοδίσέα ἷπ. Οὖε9, ρλξέοί, ογὶζ, 
δὰ Τοῦ. ΧΧΧΙΧ, 16.1.25. Ρ. 11. ψάφου ἰαοα φόβου ἸΕρβῦυχ, 
φαδιηησδσι 888 νοοδδ. ἐπεογάπο; ρδείυχυαίδα ἔμΐδδ6 ἀοοιῃζ, 
]αςοδεέιι «““πὸπιαάν. ἰὰ . ἡ πελοί, Ἄ οὶ, 1. Ῥ. 11..υ. ὅ8λι. - ., 
πιορϑ. Ἐπξεο,. ΧΧΧΥΠΤΙΪ, 21. φόβον μαωχαίραφ. Οαρρείίρ ἵμ 
ποέέο ογέίδ. δὰ Ὦ,1. Ρ. 568., οποῖϑ8ο “5, Ρξο 9ὴπ ἐρβῆεν νλάξηῃς 

φ ἴὰσ ὙἼΠ. - 15, ρ]ορέα. ϑὅγπεπι, Τἀοού, Το Ὁ. ΧΧ 20. φύβορ, 
᾿ᾳάδηΣ νούεαι Κγογοδίσίως Οὗδο. ρλιδ. ογίδν ἐπ 706. ον. ὅ5η. 
Β- 20. δά νοσδηὶ Ὡσ τεῖοσε. 884 ποπτσ δἰο ἀποαῦς φόβος 
οὐ δοϊαπι ἐἑπιογὲσ δ ραΙΣΏΦ γερογοη έαθ δἰραιβοδτο Ῥοΐρβι ἡ - 

"ΜΠ, ἔγόγπο, 168. ΧΙΧ,, 16.. ἔσονεαι οὗ “«Δἰγυπτεὺν, αἷς γυναῖκες, 
ἐν φόβῳ καὶ τρόμῳ » ὁτῦως Αεργριὶ!, οἱ τα ]έοσοθ, ἴ' πιρῖυ οἵ 
ἸΧΟΙΙΌΤΘ. -- ΠῚ ἼΠ, ἐγοππόν. 1686. ΧΧΙ,ή., Ἰοτέμι. ΧΧΧ, 5. - ἢ; ψ 
ἔσγνον. Θευ. ΧΧΧΥ, ῥ. -- σνπ, ἰάσπῃ, Εξ ΧΧΥῚ, 17. ΧΧΧῚ [, 
“35. χά. 25. -- ΠΝ». Θο5. ΙΧ, 3. ὁ φόβος ὠμῶν καὶ ᾧ τρόμορ 

“ἔσται ἐπὶ πᾶσι, τἴτπον νεδιχίαι 6Γ ἴχϑπιοσ τὲς, δΏΡΘΙ ομιαρδξ. 
Ῥε. Π, 11. δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν φόβι , οαἸῖλς Τὸ οπιίποπι ἴα 
τἴπιοτο, ἢ. 6. δἀπηοάεπε. εανθεθηῖος θὲ δυοσᾷ οἴχῃ, χρ) ρλοῃε. 
ῬΞε. Ὑ, 8. προσκυνήσω 'πρὸς ναὸν ἐν τροβῳ σουνγ ΔἄροτΑβο δή 
᾿ξειΏΡ] πὶ 1ὴ ἔδιηοτθ αΐ, 58. ΟΧ, 9. ἀρχὴ σρῳφέασν φύβος κυρίου 
ΔΩΣτί στη δϑρίθμεῖδα, ἐἰδιοσ. οι! αΐ, τα, οἵ Ῥτον, 1,.).ὄ ΙΧ, 10. 
δὲ δἰτηος Ῥερονυ. ΧΥῚ, 4, ΧΧΙΙ, 4, Οὐοιον δὰ μβαθα ἰοσὰ 
ϑιωδάαπι ἰὰ ν. φόβος. «44. ἴεα. ΧΙ, 2. φόβου͵ ϑεοῦ γεὶ κυρίου, 

κι π΄ ς ᾧ: 



Ὶ 

462 . ΦΟΙ͂ΒΟΣ 

το ΤΧΧ εὐσέβεια. -- ὈΦΘΔΒ Ρ]στ, ονδμγδέα. Ἐσοοῖ, ΧΧΥΠ, 
48. Ναπιρο Ὁ} οδὲ σεροίζοτε οἵ ραγέογνείασενα. -- ἸϑῸ. Οθὰ. 
ΤΧ, 5. 1ε5. ὙΠ, χ2. 15. ΜΑΙ. 1, 6. - ἤγγ0. ΖΤάδοα, Ῥε. ΙΧ, 
41. “φω. Ἰυά, ΧΙΠ, δ. Τλδεᾳαο πὸμ Ἰερὶϊ ΦΗῸ,) δοά ἴῃ ἴῃς 
ἀαψδπ δ ΠΕΙΟῸ γοεδὶ δοδταὶοὶ οσιανίῖ, - ΠΡΌ, χογείξιεῖίο, 
γοδμν, Ὠδ. ΧΙ, ὅι. 8660. οοᾶ. Οοὲδί. υδί ϑδοηβιπι ἐχρτθδβεσειςῖ. 
- "κῦθ., οπῖδ. ὅδγτῶπι. Ἠος, ΠΟ, γχο. υδί φόβος οὐϊοοΐπαι 
γισέπς δἴαυο ἐἑπιογὶς ποῖδεο ἀοῦοῖ, Οὐοεγῖα 8118 ταϊζομε Βᾶθο 
ψετοῖο οὕ ἴοχί Βοῦσ. δομολπίαεὶ πϑηυΐε, πἰδὶ ργοὸ φόβου 
ΣΟΡΟΌΏΘΤΟ 188]}6 φύρου. Νίπ; Ρ οἵ 2) δ86ρ6 σοπέιδα δαπέ. - 
ἘΞ ΩΣ Ρᾶτὶ. ἩΠρ. δίαπαϊδηο, ἴξ. σοπέμομο. Ῥτον. ΧΥΠΙ, 8. 
Ν. Ι,. - 2 ΗἸΡΒ. ἃ μ᾿; πιφέξον, “«φω. Ἰπεού, Ῥε6, ΟΧΧΊΧ, 
ά. ἕνεκεν τοῦ φόβου. Κα. Ομΐπε. ἐπὶ φόβου. Τιοοο κ᾿ Ἰαροειοε 
2112. - Ἴ29 ρατῖ. ἐγαπείδηο. 1ε5. ΧΧΧΤΊΠ, 8. Εοτεο Βὲο 1666» 
σῦς ΠΡ. - 25, ρμώνον, Οθη. ΧΧΧΙ, 69. οἱ δ᾽εδὲ βραορίυμ, 
ὅγπιπι. ἴοὉ. ΧΧΙ͂Ι, 10. 14, ΤὨταα. 1], 46. δὲ ρτοὸ φόβῳ ταρο- 
ποπάση εδὲ φόβου Οὗ δεαυδπέΐα. - ὨΝ Ἢ Ρ]υτ. νέϑέοησδ. 2 Ῥδΐ. 
ΧΧΥ͂Ι, δ. ἐν φόβῳ κυρίου. Ὑιάοπιον Ἰοψίθ856 “24 ". -- ῬΏΞΟΏ", 
ὁεταϊιαέίο. 1εΔ. ΧΧΧΊΠΣ, 9. Ὑιάθ δυρτα 8, ν. 15. - ΠΌΡ, 
ἐοτΣ νΣ, ν6] ζγοιπέδμε, φμὲ ἐοηξέγεν φιααὲ 7ϑαρονοπε ἐπιξέκξειγ. 
Σοῦ. ΧΧΧΤΙ͂Χ, 19. ἐνέδυσας δὲ τραγήλῳ αὐτοῦ φόβον: ᾿πδυϊδιϊηθ ὦ 
ΨΟΙΟ 00110 εἰυ8 οιτόέο ἡ Οομξ, δὰ Ὦ. 1. δοολαγέωπι Ἡ στ. 
Ῥ. 1.1.8. Τῇ. ο. 8, Ρ. 119. ὉΝ1᾽ δὐἀὲ Οταδοοθ ρσὸ Π}») 1615 
δυδρίοδτυν ΠῚ 9»), ἢ, 6, ἐγδίποῦφης γὙ6} δέπιογεπι, ἃὰξ νοχδί ποῦ 
6886 οοττυρίδαι, σὲ ρῖο φύβον Ἰεβοπάυσηῃ φοβὴν.. ἢ. 6. ἐμδαπι: 
φόύβη δυΐπι δφιὶ Ὁ6] ἐδησιὶς 6δῖ ἑμδα, δ ἔῃ ραποζθ οὐπιῶ 4ιιαδ- 
ψὶία. Ῥτὶπε νἱάοῖαε δίδέξο Ῥταθξδσθι ἄτι. ΑἸ δῶν νδαν Ἰη ρτεδ- 
δι.5 ἐοῖ Αγογοοϊσέμδ, α΄ ἴῃ Οὐδε: Ὀ}λιοὶ. Ογίξε. ἐπ 71οδ. ο. 30. 

. 6. Ἴοοσ γ 5 ν ὅπ οομπϊδοϊύσα ΤὸρΡΟΏΟΤΘ ϑνη} «όφον, 
εὐλῆνια δ 6 ἀδίίομ θαι. συοδαπιορκοῦο ἐὐαπειμεῖ νι αἰαῖ Ἢ 
διαῦοε λέπηϊέμπι. θεὰ οὐναῖδοδ μὲς ορηϊδοίυτ!λδ ἔδο1]6 οδσετθ 
Ῥούδιαυμιῃδ, οὔπι οοηδῖθξ, φόβον μβαπά τὰτο ἐλμα ἐρδιεπι αἰροΐβο 
Φᾶτθ, φωοαΐ ἐφγγόγσπι ἐποιῖθγε αἐξῥα εοἰδέ. -- λα, γώφέξι. 
Ἰοὺ. ΗΙ, 44. - ξοϑνὼ (ὕ γιὸ Ὁ)) ρ)ιυγν, οσορέξαξέοπεε, 5060. 
«παέαο. Τοῦ. ΤΥ, ι5. δὲ φόβος ἰϊόταπι φωοαῖ ἐδγγογ πὶ ἐπομδέέ, 
δογγἑοιέαπιετέιπε ἀοῖδι. - ἔν, ρογέαφ. Ιου. ΧΧΧΝΠΙ͂, 17. 
'ἀνοίγοντο δέ σοι φόβῳ πύλαι' θανάτου., Ἰ“ορουᾶιϊιαι φόβοι. Οτῖα 
δὐΐοπι ᾿6δξ Ὦδθο νϑγϑὲὸ χα βϑιηῖηα ᾿ηέογρτγοίδίἑουθ μϑῦσ. τσ, 
᾿αυοὰ δΔ116Ὁ ἐπίοσρτοι ἃ νυ, λογγαγο, ἀοᾶυχίς, δ᾽οσ δ οὶ ᾶ 
δι ρηἰβοδείομβ μονίας δεοερίῖ. - "Ὠρὶσ. ογέηΐθ. 7πο. Τοῦ. ἹΥ͂, 
15. ὦ φόβος 860. οοἄ. Οοἶδ. Ὠδᾶυκχιε νῷ, λογγμδέ. 8ε8 ἔοτ- 
ἔω886 νοτρὰ ἀντιπνέεν μὲ ὁ φῦβος Βῖα ποη 800 Ἰ]οοο ρΡοδβῖϊα, δῸ 
Σεξοτοπᾶὰδ δυηῖ δὰ νϑεέρα ἐἰε1 8118 ν. 14. "2)6}5} ἼΠ8. γ 146 8. υ.Ἅ 
ἀντιπνέω. -- Ὑγῶ Ῥατῖ. ἃ ὙΣ, ργέποίβαξιπε ἐδηδπ4. Ἐν. 1, 31. 
Δὲ φόβος ε8ῖ τονογεπέξα, - ἸΏ, δορον. Ἰοὺ, ΙΓ, 15, Ὑιάε- 
Ζυν δὶο φόβος δοπιπιεπε ἐεγγεδέέόπα, δἰραὶβοδτα Οὐ, ἱπέγα 8. 
φύβος δεινός. ὅαρ. ΧΥ͂Ι], θ. φόβον πλήρης» ἐογτεέδεζέε. 811, ἘΧ, 
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6. φόβος χυρώυ νἱἀοιξων 6886 οὐ φοβούμενοι τὴν κύριον. κ02- 
ἐτδοῖο ροδίϊο ρῥσὸ οοποζϑαῖο, οὗ σι γα ῬΔτΔ]]ο]υτ, ᾿οο 
δεηρι: κἰοτίατο, ααοᾶ τπηοχῖθ8 Ὠδαπι Βα θ686 ἔβη] ἶαγοβ εἰ 
εοανένδε., 811. Τ, 19. φόβῳ οὐ δειλεάσερ, ΒῸ]10 ἰδαιροσο 
Ῥοτιϊπιοδοος, δὲν, ΧΙ, ἃ. διοιλογισμους αὐτῶν καὶ φόβον καρδίας 
“. τ. ᾧ., φασά δεϊαοὶ Δα σοξ ξϊαιομθβ δοσθωι δὲ ποίη οοτάϊε, 
ψεγβδέως τηεαιξαιὶο οἰχοα ἀέθηι ἔδιδε. αγμολ. ΥἹ, ὅ. δε» 
κνύντας φόβον τοῖς ἔθνεσεν, 4ο6 σοῃ 165 οεΐξιρ γοέέρέοξο ῥῬσοϑθ. 
φυμπίυν, ΟΕ, ν, 4. 880. ΧΥ͂ΠΙ, 17. 1Ἀδ1 φόβον διπιε ἐο οΥεα, 
6011, μδΐ θη θαιο δεμεθηϊίδγαπι, ἐὲ Άοω, ΧΙΠ, ὅ. ϑυξάασφε: 
φόβος ἐσεὶ προσδοχία κακοῦ. ᾿ | 

ΚΦΟΙ͂ΒΟΣ ΔΕΙΝΌΣ, ἕδντον πιαβημϑ. ΓΙΌΤΊΩ, ΦΌΡΟΥ, 
Φοπλγῖα ῥγοξωηαίζογ. Ι0Ὁ. ΧΧ ΧΙ, 16. Ὑιάθ διρεα 5. φόβος 

δὰ ΠΡ ἸἼ... , ' , 
ἙΩΔΟΣ ΦΟΒΟΥ͂, ερσεὶσα ἐδπιογέδ. “ἸὈΤΌ, οαδέξρ αἰξο. 

Ιοῦ. ΧΧΟΧΊΙΠ, 16. ὧν ον τον θο ΤΟ εὐ ᾿ Ν 

ΦΟΒΟΣ ΔΛΑΜΒΑ ΝΕΙ, ἐΐπιορ οαρίξ αδέφωεπι. τ, 
ἐγεῖπο. 1ἴβὀ. Χ. Ἢ. 5 τ δ. Ὁ ᾿ 

ος ΦΟΙΡ. ἴρρα γοΣ Βοδεν Ὑ25., ποῖδ 5 γποπέσηι δέ ἑοέμεηι 
Δοαδιέαγμηπι, ἃ Ὑ9Β, τγτείῤρογα, αἀσπμάαγα, ποιηδσὰ Ἀαθ δε, 
υὑὠοὰ ἔλεϊα φοζϑν 10 ρινδσπάοττπι ἀσπυδαϊξοπθ στι]τα5 εἷς, 
Νπ, ΧΧΧΙΙΠΙ, 28. ΧΧΧΙ, 16. Τ)θας. {1Π,-20. 104. ΧΧΤΙ, τσὶ 
Οομξ. ἀ6 δἴγιθο δας ποιιϊπΐδ ᾿Οδεονναξέοησηι οδγίπριξ ἰὼ 
3ὲδέ, "Βγ67. Οἰας59. γ. Ῥ. 589. : : » 

ΦΟΙΒΑ' Ω, ἱπδένο, βρπνρο, νοὶ ναδέοίποῦ. ἼλληΣ Ἡμρι 
ἑποέαο πισ. «4. Ῥ)οῦε, ΧΤΙΥ͂, 1. οὐ φοιβήσετε, οὐκ ἐπεϑήσετῃ 
φαλάκρωμα, ἀνὼ μέσον τῶν ὑφϑαλμῶν ὑμῶν ἐπὶ νεκρῷ, ποι. 
ἐμοεγαδῥείο, ὨξδαΒΘ' ΡΟΣιθεῖδ ὉΔΙν τἶθμι “ΣΩϊος ΟσΌ]οΣ νοϑίχου 
δΌρος πιοτίμπηι, ( Αὐγολόγωσ πὰ Οοποογά. Ἰορῖς οὐ φοβήσετε, 
ἈῸ}10 σοτομιοᾶο δϑηόπ, Φωρεδίημδ πιανυἷξ οὐ φηβήσετε, ΟΠ 
Ῥιιδοιαοόοίϊδ, ἃ φήβη, ἱκαυῖς, Β. 6. με δαγέαέθ. ϑοᾶ φοβήσετα 
οἱ φύβη ἔοτξε ἀΐδοχο νοϊεΐξ, θα απ απ η60 φύβη Ρωδεγεέαέθης 
εἱσαΐβοας, 5εἀ ἑρούαρι νεῖ οοπιαπι ἰδοπὲδ., κοιδιζηΐο, ρίαηέαγιρπι, 
νεῖ ρον ἥβη οἵ ἡβήσοτε, φαοὰ ρωδονέαέοηι δὲ ρωδογαδοοέξε 
εἰρείΐβοαῖ. Θίδέδα; Κορέα' οὐ κοφϑήσεσϑε» ποη ἐποἱάοπεδεὶ, φὲ 
Βδθο 80]4 Ἰδοῖῖο βδῦσγδεδαθ γοοΐ ποβίσοηυθ [οχῖουΐϊ στεβροη ἀεὶ 
γιὰ δὰ ἢ. 1. Ζόπζγογέωπι.) Ογνεδίμα δὰ Ὦ. 1. τὲ φοιβᾶσϑαι 
κατὸ τὴν συνήϑειαν τὴν “Βλληνικὴν καθαίρειν ἐστὲ, καὶ καϑαῖ- 

᾿ ρεσϑᾶι ἐπὶ τῷ νεκρῷ, οὐ γὼρ προσήκεε μσλυσμὸν ἡγεῖσθαι ψυχῆς 
τὸν σωματικὸν ϑάνατον. ϑιρίάαδ: φοιβάσϑαε, τὸ καθαίρεσθαι: 
καὶ φοῖβρον, τὸ καϑαρὸν, καὶ φοῖβαι, αἱ καθαραὶ, ὅϑεν καὲ 
Φοῖβος ὁ ̓ Αλχόλλων- - Οοπξ,: Ἰξοίξοπι δὰ. Ζγοορλν. «δα, ν. 6. 
ΑἸξτον δαΐθηι 7 εοσογοίμδ νόσοι φοιβήσετε 1)6πῖ. 1. ́ο. ἑπῖοτ. 
Ῥτείαῖεισ, Ἐπ᾿ νεῖδα: διά μὲν τοῦ φοιβήσετε τος ᾿μαντείας. 
ἐξέβαλε. φοῖβον τὸν ψευδόμαντεν ἐκάλουν τὸν Πύϑιον. Ὀπάο εε 
δρυὰ Τεσγολίμπε: οὐ φοιβήῤφετε, ( 810 Φιῖπι εοχιδαπάμαι Ρτσοουῖ 



᾿ 
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ἀαδία ρτὸ φοιβήσεται})» φοιβᾷν ἐστὲ τὸ. ἐπὶ νεκρῷ ἢ δαιμονικῷ 

μαντεύεσθαι. 2 ἐν ΝΟΣ 

ΦΟΙΔΒΑ' ΖΩ͂, ἰἄδαν. 3, ἐγαπείγο ζαοίο. «41. Ῥεαξ, 
ΧΥ͂ΠΙ, ιτο, ουὔ φοιβάσεσϑε, οὐ περικαϑαριεῖτε ( ροδίοτλοτα͵ 

γεῖρα ρ᾽υδβθηιδ. νάδηῖας ῥίον) τᾷ τέκνα ὑμῶν, ὕρῃ 

ἡεϑεγαδίξέε Βιῖοβ νεεῖτοϑ. Ῥτιοάυκπῖς 1})8. ἀλγγδοεέοπεα δα ΤΟΒ, 
1,16. “]εογοῖ. φοιβάναι, λαμπρύναο, μαντεύσασθαι, κοσμῆσαι, 
καϑᾶραι, ἀγνίσαιν "καὶ φοιβάσαε ὑμοίέῳς. ; 

ΦΟΙΝΙ ΚΗ͂, δ οοηίοέα, Ῥαϊαεδέξηα,, 8.. ἐόγγα Οαπααπ, 
ψμι86. διΐδμι, ἃ πίει βογιρίασεθαδ νοοδρδῖοσ ῬὨοθηϊοῦ, 

1529 γὴν αγγα Οαπααη. Ἐχοᾶ. ΧΥ͂Ι, 56. Ἐμδϑεῦ. ΦΌΥΩΘΡ. 
Ἐναπσ. 10. Χ: ο. 5. αὐτὴν τὸ μὲν παλαιὺν Φοινίκην, μετέπειτα 

᾿ῥὲ ᾿Πουδαόεν, καϑ' ἡμᾶς δὲ ΠΠαλαιδτίνην ὀνομαζομένην οἰκοῦντες. 
δισρλαπμϑ Βγα. Χνᾷ (ΟΔη88}), οὕτως ἢ Φοινίκη ἐκαλεῖτο. στιά 

"λαηαὲ.  αἰᾳεοέξη. ἀλὸ, Ἰ. Τα, 9. Ρ.. ὅ7... «1 18. 1Π. Ρ. δέο. 

ἘΠ. Ννοονέπεδ. - ὙΠ π, δέαοπ, πολθὰ πτὸῖδ τὼ ῬΒοδαλοΐδ, 

15. ΧΧΙΠΠ ΑΙ. πο ΝΣ Ἐπ ὑπο | 

 ΦΟΖΝΙΚΕΣ,. Ῥλοδηΐοεδ, ἑποοίαα Ῥλοοπέοίᾳθ. ΄“ Ἠΐοο 

Φοινίάων ἔϑνη, ΤῬλοεηέοιχε βοπρθθ.. ἘΩΛλ93)γ) Οαπαπαϑδέ, [οὗ. 

ΧΙ,, "8. 85. τορὶρ ῬΒοοροΐσοσι οἐὲ ΡΒ ϑϑυὶοία ἀρυὰ ΟυΧΣ νεθο- 

τὰς σοιαρτοβεηάετε τοΐδ Ομαμδηδθαπι 80 ἴδεσδηι ἰδγα 6] 1 άεδηι 

Ῥτογοίθϑατα, Ὑ 1ά6. οη εν. δὰ 7οβ. Ὗ,ι.΄. 81 ἢ4ε58. βδῆφιη Δα δεῖ 

ῬΑξοπὰ βγὺἐο, φαὶ ϑαηοἀιηέαέλαπόπι, διὰ 40} 65 ἐπι πὶ ῬΒοθϑαίς 

οὐτὰ βογῖρἔοτγθι, ἢ ᾿Ἰπροϑαι σΥ8 Θοδτι τταπϑδυλε, Χνα, Ολαπααη, 

ΟΝαπαοδδοταπ διιοῖοσς. σδηθεὶδ ἔθιε, ὑπάφ δἴΐδ ἃ δσρλαπο 

Ῥ. γθ8. Ῥιοθηϊοία Χνὰ ἀϊοίτυν, Αἀὴὰδ Ββτον. οδρ. μ]1Ὲ, ν. 24. 
μϑλ νασδρ τοῖς Φοίνιξι ἀεφυὴτ ἴῃ. ρλοτίβαυς χε ρ]αεὶ δ οὲ 

χρῖο διὺξ ρ]οδόθιωβ ἀκ αἰΐο ἱπίαγρίθιθ ρεὸ τοῖς Χαγαναέοες. 
- ΠΦΟΜΜΜΚΕΟΣ, ΟΥ̓́Σ, ρμωπίοεμα , εοοροέπομδ, γμδογ, 
αὐ, αἀἰδαρλιπι,, 1ς5,. 4, ιδ, τἔαψ- οἷὰν «αἱ: ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς 
φοινικοῦν, 80. χρῶμα. 6] ἑμάκιον,.δἱ ῥαοροδία νεϑῖτα δωξ ἴδη- 

λϑχα ὉΟ]οΥ οοοοίηφμφ ναὶ νοειῖ8 οὐοδέπεα. εδογεοῖ. φοεψὶκοῦν, 

πυρόον, κοκκενο, αἱματῶδες. “δα Ογγέῤὲ 478. γδπε. φοῦνι» 

κοῦν, πυῤῥὸν, κόακενον. διιδάᾳα-: φοινικοῦν, ἐρυϑρὸν, τυβ’ 
ῥόν. Οαρξ, ϑγαώρέωπε 6 Κ᾽ εείές δας. Ηοῦν, ἸΔὉ. 1. ὁ. 18. 

 2᾽1᾽0.3419.΄ 
. ΚΦΟΙΝῚ 'ΧΗ Ξ Ῥλοεπΐοθ ,ΟῬβοδιοΐα. ΣΝ 9ς ϑέάοη. ἴ68. 

ΧΧΠΙ, 2. δι πη πεθε θ ϑυς. ΜΠ, 9. Ῥτο της Φοίνενες Βαθοηῖ, 
Τδεγεῖ, Ζιδόνεοι, Φαῤξνεκερ,. καὶ οἱ τὴν ἐρυϑῤῥὰν. οἰκοῦνεες ϑα- 

τ ιῳ . 

λᾳῦσαν, ἈὉ1 νἱά6 ζ54ὲ- ἌΝ πον 
πὸς ΦΟΙΛΜΚΩΝΝ, μᾳϊπιφέμπι, ἔοσμο, ψϑὲ σγνεσδομπέ ραΐπεαο, ἷξ. 

ψεῦὰρ ποίγδη.. ὙΌ. -Εκοδοὰ, ΧΙΧΥΙΙ, 20. Αἀάθ ν. 19. δὲ Ὡἰ Ὁ 

εδῖ, ἀμεῖοχεα Βοθταῖσο. . -. ἡ! ; 

ον ΦΟΜΊ ΝΑἙΙ͂,, ραΐπεια,, ἴτ. γαπιῖδ μαίΐπιασ, ἀξ, ῥγιοέμε Ραΐν 

γα... “ὙἹὮ ν "“αεοξένὲ ἤγωοέωκ, 4. ἃ 54. ΧΥ͂Ι,.1. 2. οἱ φοίνεκες 

(μπρέ. πρδάϑάν. εἰς βρώσεν» ἀποιγἐξλῃ φοθυμι. Ἐοάεπι ϑότι 5 

γοχ ἰδρίϊῃΣ δρυᾷ Ἂἱοέέαμμπι Κ΄, Ἀ(.1, 8. Ὧ1, 59. Ἑαδετο ἴὰ 

“πὸ 
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ποιῖδ δὰ. δίαγπιαγὲ ΟΥδε. ῶ6 Ονίδητο Τ. Τ. Ρ. 596. ΠΥ Ν 
οὐδρϑοῖα᾽ ἔμεγυηξ Ὑϑυδα ἑκατὸν φοίνικες, 80 οὐπὶ Οταζηιαησιο 
διδίῃοιδ, ΧΧ Οοὰά. ἤθε, ρτδϑοῖβ Ὡδὸ85 ἔυΐδ86, ῥὐχιδὶξ 
οἰΐαπι Ἀ. 1. βοχί ρδί886: οἶφε κεις, υἱ Υ ΒΝ ἸοοῸὺ γὺὴ0 ΠΗ 
Ἰερετῖπε, ϑοὼ πὶ ΤΧΧ νόοδπὶ Ὑὺ0 Δἀαιοάυπι δι δίραθιω, 
486 οπιηὶβ Ψεπογὲδ᾽ ὕγωοέμδ αϑδϑέξνος εἰραϊῆοαῖ, γτὸ πιοῖς δασ 
ΘᾺ οσοπίοοῖοχα ἂς ἡγωοέξδιιδ ραίπειαγώπι δοξεορἶ8856 νἱ ἀδηίαν. " 

Ππρῃ. Τόν; ΧΧΧΉΙΪ, 0. Νοίιδαν, 11, 77. Ῥὰ. ΧΟΙ͂, (2: ὦ 
- ἜΠΡῸ. Ταά, 1Κ, δ. - πονοῦν ι Ἀφρ. ΨΙ, “8, 2 Ῥατ, ΠΙ, 5. 
Ἐκεῖ ΧΙ,, 17. οἕ 1101. Εξοοι, ΧΙ, 5, φοένεκες κατὰ ἂν 
γλυφὴν τῶν ἀγίων, βορ]ρίυταθ Ραμ δι ἰυχία δου] ριοτασι 
δδ;ῃσζοσζθη. Οοδε, Μῖ5.. ἐπ. ἰσοοΐ. ποίνηνες γλυᾳαί. Ιἐρὲ: 
φοίνικες, γλυφαέ. ὕπᾶθ αριιὰ Φλανονγίπεηι ἵτι γ. φοίνικες Ῥτο 
γλύφαι δου πὶ γλυφαί. 9 Μαοο. ΧΙΥΡ, 4)- προσάγων- αὑτῷ 
στέφανον χρυσοῦν καὶ φοίνεμα, -8ἴδτουε 1}}} δθτοπᾶπι δάγθατη. εξ 
Ῥαΐπιαϑ ταπεΐπι. Ῥοϊέμα 68. ΤΕΥ. δορπι, 244. τοῦ μέντοι μέω: 

ἈΝ κοὲ ὃ ἀλαδος ὁμωνύμως φοίνεξ καλεῖται. ω 
ΣΊΩ. ἜΧΟΣ ΦΟΜἪ ΝΚΟΣ, ἐμωποιε ρᾶϑηναε. δήπ, αγοπὰξ 

Τοῦ. ΧΧΙΧ, 18. ἡ ἡλεκέα μου γηραάψει ὥὦσπϑορ ὀτέλεχος φοίνικος. 
δε  οεἘ ΧΧ, φοΐρωϑ. πἰτοῖδ πγρετϑοὐῖοα νίἀεραῖοτ ΘΟ ΡδΓδ- 
ἔο οβις Ἔσόπθ', πὰρ πε ἴοχῖε ΠόΡτ. εαροτΐταν, ροτ δήη ἀγδοι᾿ 
γεπὶ με] καγῃηξ, δὲ,: υίδ, πραχίπιθ οπραόψα 681, ραέπιαπε, 
δυῖ Ῥοδίυδβ, ρρέπιωμᾳ δοδφι μαγιης. 7 ρωγέπα 2)αεΐηα ὨαΡεῖ: 
Ππ0γ 6 Ῥβοδαλοία, »εμζίοσ ἐδ νέἐφεμήμπε, οχΐαβ δυόϊῖον βίπε ἀυδίό 
οὐρίτων! 46: [αρυλοθα τὰ Ῥ λδαηὲς. ἀϊοια; χὰάθ δὲ δὺο βυτρδξ 
τοβο οοκροείϑαθδιδυΐ μαθταϑ δὲ. οἰπετίε δαξ. ξοδειβ δἷτ,, δο' ἀθ 
408 Τιωςίαπο ἷη ἔεγπιο ζηιο οσάρ. δ. εἶν. μ4] 7 φοίνεκος ἔτη βιῳη. “ 
ἼΠΠῈ ΡόΤΤΕι Ἐσχοά, ΧΥ, 37. Ν αι, ΧΧΧΗΙ, 9. γιάἀα 4υσᾳιθ 
δὲν. 1, 4 κά. 

᾿ ΦΟΛΙΑΩ ΓΟ" Σὰ: εἠυάτραίωο. ΡΝ διά “μαπιαδ. 
“(φι. κι ϑ8ιι. ΧΥΤΙ, 5. ϑωρακα φολεδωτὸν,, ἐονεοάπν Ἔδφωαπια- 
ἐῶπε, “Ὦ,. 6.. σοπϑοέαπέαπι ἰἀπιΐη ες ἀσπεῖο ζενεεῖσνο δεγὲδ ἑέα ἐπέδν' 
49 οοπηθϑὲφ »μξ δρθοίεπε: φῃιμάπαγεπε,. ,γάξωἔσλεπε, Οϑτην, Σέολέο 
ΤΏΪΣ. ἐἰα “6 Γ85. ͵ σρσ. }. 1. Ῥ. “ήϊ ἴσαι νι μέ Α45. ̓ Βγοπι. φολι» 

δωτὸν, λεπιᾶωξάν. Ἐπ' 11}. δμέοαι ““φιέέᾳ νδτείουια βεπιδταξ 
οομάθοτμκα, τὐΐ. ϑδερλαπὲ; 4:4 ἰα. Τάδε. ἐνρτ. ἀπ νοτθίϑβ ϑυίήαο, 
φολὶς ,.. τὰ τφῦ. ἐὐραξθενν δεγι οπάσκῃ Θδῦβθε το. τοῦ ϑείφακορ. 
Οοῃἕ. δΗΡτϑ' ν. ἀλυσιδωτύς. 

ΦῶκΖ4) ΣΙ φᾳιαπὶα. Ὁ ΡΡ. “σμαπια ἀφεαπμαα ἀὐὐδαρεναν, 
7.0. 1.2ν, ΧΙ, 9. Ἅφι. Τλουξ.. 'ΧΙΨΥ, 9. - 1σ1.. ἐκίογδον οαρέ- 
“ἐρὲ Ρᾶξε, -4μαφι πᾶϑὸ ἑἐμομπιδίέ, διπει6 εἰγέπρτε εἐ Ὀυ λίνον 
βϑγπιπι. ἰοῦ. ΧΙ 1, ὁ. 

ΦΟΝΕΎΣ, οαοΐεοῦς λοπιίοίάα: Δ π Ῥατξ. οδοΐάεηδ. Αἱ 
ἃ Ἄερ. ΙΧ. 31:, Μ᾽άο εἰ ϑ86ρ. ΧΙ], 5. αδὲ. ταπιθα Ἰοδο φυνξἕας 
τοροῦϑῃ δυιρ φόνους οὗ δδηδῃβ ϑοϊνεν. 

ΦΟΝΕΥΊΈΏΣΣ, ἰάριω, δ. πὶ ρατῖ, αοοξάεχιθ, πεν ΙΧ, ὅι: 
ὃ φονευεῆς, Ἐδὲ αἰλὶ γυῖα πιὰ γοῖρ. οαοίθο. Α κα ΧΧΗ; 

Κοί. Κ΄. σςε 

» 

ἣν 
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χῦ. φονευταί. Αὔλ Ἰοροταης ΔΚ. δξ οὗ γυόοδ λέων ἱπ 
χοθιῦτο Ῥτίοτὶ Σὰ νογσίδη ἀππὶ ἐχπὶδεϊ πδεῦξ, - ΠῚ Ἢ Ῥασί. 8}. 
Νυπι. ΧΧΧΥ͂, ᾿ι. θοαι. ΤΥ͂, 42. 1ο6.. ΧΧ, 5. - ΠΧ Ρδσῖ, 
ῬΙΒ. 2 εξ. ΥἹ, 82. ἴ26.1,21... 

ΦΟΝΕΤ' 22, οοοἰάο, ποπιῤοία ει σοπεπιδέξο. τι ΗΠ ΡΒ, 
απαϊΠπεπιαξΐκο. ἴοπ, Χ, ὅδ. - πὴ ΗἰρΒ. ἃ 253, ρεγοιέξο. ἴοϑ. 
Χ, 48. ὅο, ἃ Ρατ. ΧΧΨΥ͂, 3, - λὴπ. Νόβθα, 1',..1. ΥἹν, 10. 
Ῥίον. Ι, 82. ΥἼΙ, 26. - ἤγβη ῬγΒ. δογγπρον, 7πὸ. Ἰοῦ. ΧΥ͂ΤΙ, 
λ. φονέύομαν, ῬΤῸ 40ὸ δϑεπιίσγιιδ ὁχ Οἰγπιρίοάονο Ἰεροιᾶπαε 
Ρυῖΐαι ἀπόλλυμε. - ὈΙΔΏ Ρ]ατ, ἃ 85, φίααϊξ. 1ε5, ΧΧΙ, τά. 
πεφονευμένον. Ἰ)οδαχοτμτξ ἃ νοῦ 5ἼΠ, 4086 ἴπ 1. ϑγτ. οὐδοὲ» 
εἶεν ποῖδῖ. -ὙΥΠ, ἀδοξάο, ἀἄδοστγτιο. 1 Άερ. ΧΧ, δοὺ ΧΧΙ, άο. 
Ψιάὰδ δυρτα ἔνεδρον 8. Υ. ΘΕΘΌ.. - πχὴ. Ἐχοᾶ, ΧΧ, ι5. Νυι. 
ΧΧΧΥ, 6. Πευς, Ι΄, 42. εἰ αἰἐρὶ δδορῖυ5. - ΠΣῪ, σίααεεια, 
«4... Ῥ6. 1ΧΤῚ, 4, Τιορὶς ἸἸΒ τπῇ. Κα]. Ῥσγδδέοσθα ἰορίτας 
ἼΏγοα. 11, 20. ἈΒΡὶ γοσεπι φονευϑήσονται 1οδα1ενἐδέτμδμα ἴτι 212» 

, Ἀονγίογέο Βὲῤί. ἐὲ ΟΥν. 1έε. Εἰολλογπίαπο Τοια. 17.. ρ. 198. δὰ 
ἘΠ ΠΕ τοῖης, ὡς Ἰεροτίπε ρον. Εαυϊάοπι τοξεγεο πρδ]1θπὶ δὰ 
8640. Δ), ;ὑξ μ'υτγοδ, ψοτόῤϑωθα Β, }. οορἰυ ποῖ 5[ηξ, 

ΦΟΝΟΚΤΟΝΕΔΙΩ, ταοάσηι ραγροίγο, οοοίάᾶο, 1. σαφείε 
᾿ς φοηπίαπιπο, ροξμο, ροαεαέδ πεασιέαπι αα ζοφαξέαξοπι ἐπεγο. 

ἤδπ: ἢ2ΠΠ, ΗΔ] εἴ ΗἸΡΆ. ργοΐζαμο, σοπέαπιΐδπο, ροξέαο. Ν ταν. 
ΧΥ, 55. τὸ κὼρ αἷμα τοῦτο φονοκεονεῖ τὴν γῆν, Βὲσ επΐαι 

βδιριυΐ ροίδιξε ἴρτεδιι. Ῥε. ΟΥ̓́, 5). ἐφονοκτονήϑη ἡ γῆ ἐν τοῖς 
αἵμασι, Ροέῤμεα 6δέ' ἴοῖτὰ ἰδῖο βαιρυΐτδ, 1, ατποβ 1. ἐν "δοία 
εοέ. ῬἬλανον. ἐφοψοκεονήϑη. ἐμιάνθη. ἴᾶσαι Ἰερὶτας δροὰ Ζο-" 
δαγαπι 7.6χ.. οὔθ. ὅγπιπι. ες. ΧΧΙ͂Ν, 56. 7πο. ἴετοιι. 11], 2. 
οἱ ΤΏ εοο. Π], 0. πὰς ἀπο 

᾿ς ΦΟΝΟΚΧΊΟΝΤΙΑ͂, οαεάφο, ϑρεοίαιῖαι λοπιῤοέάέιεπε, κι ΝΜ δοο, 
1, 45. ἐποίησε φονοκεονίαν. ἔωΐβ. 7δοΐε οαφάδπρ Λοπυέπεηβ, ἀν 

ἰαν. 8. ἀνδρρφονέαν. τ τῇ 
ΦΟΝΟΣ, ἰάφων, ἱε. αεὖδε σἰααϊἑ, οοοΐάοηὲ νῦπε λαδεπο. 

"ὮΝ, ἐπίημξέασ, 168. 1 Χ, χ. τὖὲ τοχῖς 2.23, 7.9. ;ἐ οἱ οἀ. 
Ἄοπι. ἀπὸ φόνων ἈδΡοὲ, αὐδὲ Ἰεοιϊΐο ᾿δϑεπιδογο στῖα 6566 νἱάξ- 
τὰν εχ ἀφρόνων, ἔξα ἴατὰ ἱαπάϊοανέξ ]οπεξαμοοπέτιδ. - ὈῚ: 
ξ3 Ὁ, δηᾷ. δ ῥ)ης. δαπριίΐο; δβαπρυΐπδ5, ἴξ, σαοάσα. Ἐμπ 
ΧΧΙΙ, 20 Ῥτὸν. 1,8, Ομοώσο. ργτὸ δαπραΐπο Ῥονΐτας δραὰ 
γ έγρὶδ, «5. 1Χ, 841. γιά 6 Τυγωοδὲ 4ἄνονο. ΧΥΗΙ, 5. -- 5γπ, 
δἰαάίωμδ. Ἐπχοᾶ. Ὑ, 5, 1ιον, ΧΧΥῚ, ».». Ῥουι. ΧΧΥ͂ΠΙ, 4.. - 
ΠΧ, οἰϑωδ, ἐξ, οοπφιδδίο. Ἰοίοι. ΧΧΥΨΙΠ, 1.7. 1 εἐροταπῖ 
ΠΧΤΎΘΙΠ, τιδπι ΠΧ δϑὲ ἐπέσγρογο. ϑαθρίοοῦ ἴϑιηθῃ; ε08 πόρον 
(αὐ Βαρεῶς ᾿εχαρία ϑγγέαοα.) δοτὶ ρβίθβα, βοοψὺθ α 1ἰδεαγὶ!θ 
ἔπ φόνον τιυϊδῖαπι ἔμ1886. - ὍΣΣ, ζωδον, 166. ΠΧ 4, φόνον 
860. 66, Ονπιρῖ, ΝΑΊ]διι Ἰοροτο πόνον. -- Ἴ18., οαήανον, ἘπΘΟὮ. 
ΧΙΤΙ, 7.9. Φονος ἂς οαὐανεγέδιι5 ἀϑυτραῖοῶν Ἰορίτατς 4π|0- 
409 δρυὰ Ζἤοπιεν. Π,, κ', 208. ἐὲ Ξωγέρ. Τρλίφ. ἐπ Τα, ν. 380. 
τ ἼΒ, 94.).Ὧρ,, δὶ ἀο β]δάϊο δοζχῖο δϑῖ, ὡςσ6. Εποά. ΧΥ͂ΙΙ, ι5. 
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Νυ». ΧΧΙ, γ4. Ὅεοϊ, ΧΠΙ, τό. ΧΧ, 1τ΄5) ἐν φόνῳ μαχαίρας; 
αοία ρ᾽Δαϊι. Οοοξ, Ηοδε. ΧΙ, 5). Οὐυοά ἴῃ 1118 Ἰοοΐβ εϑὲ, ἐν 
φόνῳ μαχαίρας, 8}16ε δεῖ ἐν στόματι μαχαίρας. - "ἜΝ ΟΛ, ὁκ.- 
εοίεα. Ἰοὺ. ΧΧΙ, 22. ὍΦ᾽ύο, Καέ. φόνοι. ϊογοη. δλοπιοίξα, 
Ἰπορῖε, Τιερεταοῖ Ἐ355. - ΠΙ ΧῚ ΙθΠὺ. οσοξάδπαο. Ἐο5. ΤΥ, 2, 

᾿Α1Τ11.4.4 ΦΟ᾽ ΝΟΥ͂, οὠέρα φαείάϊδ. 533 Δι, δαηρσωΐε αηΐοῦς 
“4. Ῥτον. ΧΧΥΤΙΙ, 17. ; ᾿ 

ΦΟΝΟΝ ΠΟΜΕ' 22. οαράδπι βαοίο. ἘΞ ΩΣ, Ῥοπὸ 
φΦαμριέπευ. Ὦδαι. ΧΧΉΙ, 8. , 

ἘΦΟΝΩ ΔΗ͂Σ. ταπρωΐπαγίμα. ά Νίαοο. Χ, χ7. 
,, ΦΟΡΑ͂Σ, ρνοάμοέείζο, ργονεπέωδ. 13, ἰάθαι. ϑγπιπι. Ῥε, 

ΕΧΥῚ,». 7πο. Ἠ68. 1ΠΙ, 17. ᾿ : ' 
ΦΟΡΒ.47.4,, οαρέδένιεπα. Ὅατι, ζιπὶς. Ἰοῦ. ΧΙ,, 40. περις 

ϑήσεις δὲ φορβαίαν περὶ ῥῖνα αὐτοῦ ; οἰχουπιροπεδ δοῖδαι οῶρέ» 
δἰγώγ Ὧ880 οἷυεῦ Ζδογολ. φορβαίαν, περιστόμιον, καπίσεριον. 

1ιὰ δὲ ἰβ Οέοιμ. ἰδέ, 2,28. ἐδεῖο ὐαηρίο ἴῃ Οἰοδο. Ον. Ρ. 586, 
οἱ αρινὰ ϑμέσαπι, πἰοὶ ατοὰ δρὰ πο ρτὸ φορβαίαν δοτῖθα- 
ἴὰς φορβειᾶν. Φορβεια οιἴϊατι ἀροαὰ Ῥδανογέπριπι Ἔχροιίτως 
περιστόμιον, καπίστριον. Αὦ ηυδπὶ]οσθῃι 2. “4. Σ᾽ αὐνἐοίεδ ἴῃ οτα 
ΘΧΘιΡ]δτὶδ δῺ1 πᾶ δὺ8 ἐΐα ποῖϊδῖ: δορλοοῖ. αρ. Ζοηρ έν. ο. 2, 
περὶ ὕφους. Οὐο. ΤΊ, τι6. δὰ “εἰΐο. Νωπεπιμδ ἂρ. Ομρεγμπε Ὀ, 
102. 8. ἔαν. Οουδ}]9 εἰ ϑολοβένγιεπε ἂἀθ τὸ νελίὸ, 110. ἴ. α, 
15. Ρ. 1γ8. 180. μι: 

ΦΟΡΕΖῸΟΝ, φεοεκέογέμηε, {ον δέγισι, νολέομδωπι, ἰδοεῖοα,, 
δε, ἑμεπεθηέμπι, Ἰδὲ, ἐλαίαπιιδ, ἐογδ, αἀο ἐδοέια φοπέαζὲα. 

ΑΥΑΡ. 9,3 δὲ σεημθ νολέοωδἑ πιρἐξεῦτὲθ, Οδτε.. 111, 1. φο» 

ρεῖον ( ϑιάοῖας Β. 1. ε866 ἱρφ4Ὲ ἐς» Βερταῖοα ) ἐποέησεν ἑαυτῷ 
Σαλομων’ ἀπὸ ξύλων “ιβάνον. Σ΄ δίλους αὐτοῦ ἐποίησεν ἀργύριον, 
Ἰοοεέοδιι δὲ δέ ἔδοϊε ϑαίοιηο ἐκ 1ἰρδὶβ ΓἸΡδηΐ. “Οο] μηπδα εἴμ 
ἔοοιε εχ διρεηῖο, 78165 ἰϑοιΐοδαα Νίδβοθδομο ρμοϑβῖε ϑίϊϑιι 
ὩΒΌΓΡασυης, “ἠἐλόπασια 11. Ψ. α. δ. ταύτης δ᾽ ἑξῆς ἐπόμπευον 
ἐν χρυσύποσε μὲν φοροις ὀγδοήκοντα γυναῖκες, ἀργυρόποσι δὲ 
πεντακόσιαε καϑήμεναι, πολυτελῶς διεσκευασμέναι. 810 δὲ “Πεζ4» 
παειόα Ἰὲθ. Ὗ, ὁ. 1᾽0. Αἰβεπίοης ρὈΠΟδορΒο ἐτἰθυΐϊῦ φορεῖον ἀρ- 
γυρόπουν. διάα δολεζογωπι ἀ6 γε νολίο. 110. 1]. ο..δ. Ρ. 88. 91. 
ἃ Νίαςο. ΙΧ, δ. ΑΔ ἡ Μδοα, Π, 27. - ὍΣ, ἐωπιόπέμηπι. 7 λοοάῖ, 
ὍΘεοη. ΧΗΥ͂, ικ7. φορεῖα. ΚΓεέρ, ἑμπιόπέα. Ἀδοῖο. ΑἸ πλ816 : 
δεδέαέογέα νεδέγα, 850. ᾿Ὧϑα. - ὨΔΞ 5 ρίαν. σηὲπιαίξα νοίοοία, 
οαγγμοᾶσ. ὅγιωπι. ἴο8. ΤΧΥ͂Ὶ, 20. - 15, πιωέμδ. «(͵. 168. 
ΧΙ, 40. ᾿ 

ΦΟΡΕΎΥΙΣ, ρονέαέον,, δαΐμδωδ, ἐξ “οοξέο, ἘΞ5 2 γίατ. ὁπ 
15. 72ηο. Ἐχοά, ΧΧΥΙ͂Ι, ». ! 

“ΦΟΡΔΏ,, ξένο. "λοι ἩΪΡΒ. 6 ἢν», σαάο. Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 
“5. Ψὶάο εἰ δίτ. ΧΙ, 6. ΧΙ,, 5. ὉΣτὰ ὑε 

ΦΟΡΘΟΜΜΔἪΟ'Ν. γοκχ ΟΒα] 4, ναὶ Ῥεγϑίοα Ἐϑ 95. Ρ] αν. 
ογίηοίροδ, δὲ ρμοτγὶ ἰδοξέκαίπιὶ, ἊΣ οἷὲ ἀμ σα ες ΓΒ, 

ΠΝ β 3 
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. 4. οχἐπεὶξ νἐδεϊέ, Οουξ. Ἐαέέε. ἤΐοπι. οὐ. Ολέρ. δᾶ Ἐ.. 1..ὄ ν. 4. 
ὅδε. ;, 5. Αἰφωΐΐα τοἀᾶϊι ἐκλεκτῶν. Ἰθπάδα Οέοε. 35. ἐπ απ. 
"πὸ τῶν φορϑομμὶν, ἀπὸ τῶν ἐκλεκτῶν." 
ΦΟΡΙΌΝ, ἷ. 4. φορεῖον, 7εγεένειπι. ἃ Μδοο. ΠΠ, 27.- 

ν,, ΦΟΡΟΜΟΓῈ "39, ἐνέδιρέιπα οοἰϊέμο, ἐτέδιειπι ἐσίαο, εεἶδτα 
ἑαροπο. ἭΡΗ, Ηρ. ἑασο. ΑἹ.  Ἀερ: ΧΧΥΤΙ,,55. ἐφορο- 
λόγησε. Ἐωϊφ. οὑπὶ ἐπα χέεδεξ ἔογτα 6 Ρ6Ρ δὲπριἶοδ 80. ἐγέδιέειεπε, 
Μιᾶς εἰ ὅ Ἐπάν, 11,27. ᾿ “: - 

ΦΟΡΟΛΜΟΓΉΤΟΣ,, ἐνὶδιέαγέμθ, ηικὲ δεὲ εμὖ ἐγέδιο, 
Ὁοἢ, ἐπ ἐγίδιέκπι.. Ῥουῖ, ΧΧ, 11. ἔσονταί σος φορολόγητοι,, 
ὅτοιξ 101 ἐγέδιέαν ἐξ, Οἷἷοδα. ἐπ Οοέαέ, φορολόγητοε, λειεουρ- 
γοὶ, ὑποτελεῖς. ᾿ ἐδ τ 

ΦΟΡΟΛΟΓΈΖΑ͂, ἵ. 4. φορολογία. ι Νίαοο. Ἷ, 29. 566, 
οοά, “4“12». , 

ες ΦΟΡΟΛΜΟΧΖΤΊ' 4,, σέδιδὲ σολίσοίεο 56 οέαερέξο, ξ. ἐγέδιρ 
2ωπι ἔρφεπι, φιοαῖ οοἰϊέρέξιν, ὅ Ἐδδάτ, ἯΙ, το. ΤΠ, 42.- εξ α] 4, 
ΦΙΛ)Ὸ, ἐγέδιωμέιεπι,, 6011. Ἐδάτ, ΤΥ̓́, 15. ΥὙΠ,, 94. 5 Ἐάν, ΥἹἱ, 50. 
ὉΜ414, Ὁ33, ορ68., 01}, Ἐδᾶτ, ΥἹ, 8. 1 Νίδοο, 1,.30. 

, ΦΟΡΟΜΔΟΊΤΌΟΣ, τνέδιξἑ οοὐίδοδον 8δδὰ σχαοίον. ὩΔ Ῥϑεῖ. 
, Φχαοίον, 1οὉ. ΠΙ, 18, ΧΧΧΤΥΙΧ, σ. (002) αὶ φορολόγος 6886 
πιᾶοτατ 1. 4. ἐργοδιώχτης, ορόγτα ργαρξεοίωμα εἐ σπαοίον. - 
ὉΌν3 οἰα]ά. ἀδογοέιπι, σρίδίοῖα, Ἐεᾶν, ἸΥῷ γ. ιὃ. “5. Υ, 5. 
ψιάς οεὶ ΝΜίδοο. 1Π], 209. δὶ ᾿δπιθ βοσι θδτα τηδὲϊθι 6 ψ δι. 
ϑγτ. αἱ φορολογίαν, ἐγίδιέογωπι σοἰίῥδείονισα, δὰλ φόροι, υἱ 
οοὐ ΑἼἶες. ΒαΡρες, Τεσγοῖ. φορολόγος, ὦ ἀπαιτῶν τοὺς φόρους. 
ϑωίάαο: φορολήγος. ὁ τὰς εἰσφορᾶς συλλέγων, οηὺς πράκτορας 
ἔθος καλεῖν τοῖς πολλοῖς. Ῥατίϊος ἰῃ Ζοκ. Ογνὶμὲ δ. γεπι. 
δχροπίτυτ ὁ τοὺς φόρους ἀϑ' ἊΣ ΝΣ 5 

ΦΟΙ͂ΡΟΣ, ἐν διρέτεπι. ΘΑ, Ἡααπιαΐ,, ποπιθη. ρεορτίυπ, 
«ϑγηωπ. ἃ ϑο. ὙΠ, ι. τὴν ἐξουσίαν τοῦ φόρου. ἔθου: δεσοῖοι 
δὲ Τμίραίμο, αὶ Βαροῖ ὕρασηνν ἐγίδιεξ, Ἀ. ὃ. - ρϑεέφοέαίοπι 
ἐγέδιέα αἰδὲς ἐπιροπααὲ σὲ αὖ ἐὲκ᾽ σχέρεηαϊ, 88 ἰδ'΄ νοῦθ "δ κ 
ὩΪΕ1] οοὲ, αποὰ Πυΐο νρτδΐουξ,, ἔπ μδ8ο Θγδίξοπὶδ δϑεὶθ ταξἢ ἴπι8 
Σηοοιτηοἶδλδ, δυβδη ἀσάοεις. ΠΗ ἰὼ πιοηέδαι νϑηΐξ 1οβεζο 
φορέου 8. φορείου, 80. τοῦ ὕδατος. Οοτῖο “ημέδα ΠΌΜ ρὸν σφιαε- 

οὖς, «ἰωοέωπε ἐπιξοτρτοίδευ εδῖ, Ὗ, ὑδραγώγεον οἴ ὑἱδραγωγος. « ΩΝ, 
“ἰγὶ, 1 ἈδΡ. Χ, 15. χωρὶς τῶν φόρων. Ἡοωδὲραπέξο Ἰοσο "αἰ ΜὉ 
Ἰορᾷβ8 νἱδεπίοσ ἸΧΌΣ, ῥγαϑέονρ αἰξαέα α "πεγοαέον δι. 118 400- 
ηυὸ Ὁλαϊάασειε, «Ἰ1Ό., »εοεξϊσαΐί. Ἐάν. ΤΥ, 10. ΟἹ, ὃ, ΝΒ. Υ,, 4. 
“33 0}Δ]4, ἰάδων. Ἐάν, ΕἾ, τ5.. !..2.8. - Π2Ό, ἀονέωπν, δγπιπε. 
2 88. ΥΠ]Ι,., 2 Ἀδερ. ΧΥΙΣΙ, 5. Ηερτ. ππ5Ὁ, υσᾶ, πὶ ρτ. 
φόρος, ἱπι πινοτβΏτ οδἐαέξοποπειοἴαϊ, Βαθεῖ αυοααο, πὲ πδὲ 
αυϊάεπι νἱάἀεῖυν, ποιΐοποπι ἐγέδιειἐέξ ἃ ϑωιω. ΗΠ, 6. -- 08, 
ἐγίδιρέιπ, Ἰαά, 1, ὅ0ο. ὅΣ. . Ἄηε, Θεη. ΧΙΙ͂Χ,' χ6. εἰς φόρον 
δουλεύων, ἐγἐδιρξαγέμϑ 5. νδοεὶρ αὐζο. ““φι. -ϑγπιεθπ. 'Ρτον. ΧΕΙ, 
24. - "σῶν. Ὑπεζοία, ἃ Ἀερ. ΧΧΠ, 532. δβεο. εἰ, Οοπερί. ι 

᾿ Μαοο. ΠῚ, 29. ταδὶ Ιοοο φόροι βοτέδοδο σεροῦφη ἄπει φορολύγοε. 
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ϑυϊάαδ: φόρος » παρ ᾿Αϑηναίοις, ἡ τῶν χρημάτων φορά. 1- 
4γεῖ. φόρος, ἡ τῶν χρημάτων καταβολὴ, ἢ νέον τέλεσμα. Ἰάδτι: 
φύροε, δημόσιοι ἀπαιτήσεις. Ῥλανον. φόρος» κυρίως τὸ ὑπὲρ 
τῆς ἰδίας φερόμενον γῆς. τέλος δὲ, ἡ ὑπὲρ τῆς ἐμπορίας συντέ- 
λεία. Ὀοπξ, ϑιρέρογὶ ΤῪε6. Τὶ 11, ν. τάθι. εἰ Ζεγζοηΐωπι δὰ 
«εἶξαν», Ζ. Η. 11, 10. 

ΦΟΡΟΝ ᾿ ΕἘΠΙΒΑ ΛΜ, ἐνέδιέιπειἐπιροπο. ᾿ὐ3}, πιωΐοίος 
2 Ῥαι. ΧΧΧΥ͂Ι, ὅ. ᾿ ν᾿ 

ΦΟΡΤΙ᾽Α͂, αὐ, ϑαγοΐπα. Μ, Ὁ. 7πο. ἃ ϑᾶαι. ΧΥ͂, 55. ἔσῃ 
ἐπ᾿ ἐμὲ φορτίας. ωσοτῖυα Βα ᾿πέθτριθδ δδὲ βῖπθ ἀυρ1ο ““φωίΐέα, 
οἱὶ (ΟἹ ρὶ ροῖεδῖ ἐσ ργόχίμηθ δοαιϑηῖο ποῖα Βεχαρ] δεῖ. οοΘ 
φορτίας νοὶ 6εῖ φορτία δοτὶ Βοπάυπι να] εἰς φορτίαν 8. φορτίον. 

᾿ δίραλβοοας δυξϑαι Ἀ. 1. φορτία Δϑῆτε 80 βάσταγμα ρι  1ΧΧ 
᾿ς Φμηὶ, φειὶ αἰϊοιοὲ παιοδοδέμϑ εεὲ, Κτογδοίρσίο φορτίας, αυοα ἀδητ9 

ἂο φορτία Ἰιοκῖοα ἱριοτδηῖ, Βέαἰἑε, Τλσδαμγο ἰπδεζολάαπι 
νι ἀευτ. ἕ ᾿ ͵ 

ἘΦΟΡΤῚ ΑΣ. Ὑιᾶο 5. φορτία. Ὁ τς ᾿ 
ΦΟΡΊΎΖΚΟῚΣ, πιοίφδέιδ. τ: ἢ» ἐπ ομδ. πο. Τοῦ. ΠΕ, 

40. εἶσ. φνανὲς.. 

έ 

ΦΟΡΤΙ ΖΏ, οπαγο, οπις ἑπροπο, δίϊδπι: αοπὲδ αὉ πες 
πογξδιεα αἰέφιόπι ὁπθρο. “νὰ, πιμηστο. Ἐμορι. ΧΕΥ͂, ὅ2. ἐφόρ- 
εἰζες αὐτοὺς τοῦ ἔρχεσθαι πρὸς σὲ, οοροδαβ δ08 (ἘΘΙΒΡ6 ἀοπὶ5 

86 πη ποσὶθιι8) κ᾿ 16 γϑηΐγο. ' 
ος ΦΟΡΊΜἝὌΟΝ, οπιιδ, ϑαγοΐπῶ, δὸ ταδῖδρἢ. οορίοϑα φμᾶθα 
ἄαπε τοαέογία. Δ, ἑιωποηέωπι. «Αἱ, σεμ. Ὗ, 17. -- Ἠῶ, 

Ραγνιῴμδ, ραννμῖὲ, ὅγτππι. ἴοϑ. 1, τά. φορτίον. Τὰ 1Ἰῃτετρεϑία- 
ἴπβ οδὲ ϑγπωπαρΐδμε ψΟ] 68, οἱ Μασίο, τι Οοπιπιδηέ. Ῥ. ὅ1. νἱ- 
ἀεδῖιν, δἰρηίβοατθ δ8, 4086 ἐπιρσαίπιεπέα ψοοδῃῖυν ἀρυα χοὶσ 

1165. - μίψῃ, 3 88ῃι. ΧΙΧ, 56. Ρο. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, ά. 165. 1], 30. 
(ΟἿὲ ϑολοί, φορεικός). 1686. ΧΙΙΥΙ, ᾿ι. - πο, γαπιῖδ. Ταά. 

ΙΧ, 48. (υδὲ Ἰοοο φορτίων τοροποπάσμι φορτίον, υἵ Βαρδῖ οὐ συ. 

ἂοχ εξ. Ἰαυδαῖυβ ἃ Μοηέζ. Ταϊαφορν. Ῥ..189.} 49: πο. φορ- 

τέον, 50. τῶν κλάδων. Ὑιὰφ οἱ 81:. ΧΧΙ͂, τδ. ΧΧΧΊΙΙΙ, 29. 8ι- 

ας: φορτία, τὰ ἀγώγιμα. Ἰάϑιαι γνετῦα 5βοτίῥτοτῖδ ἑπόοτιὶ 8». 

ἰαηρὶδ, 4υΐρυδ νοχ δὰ ποίλομοϑ λορξίτων. : “ΜΗ 
ΦΡΑΓΜΑ͂, ἄξειν αᾳυοὰ φραγμὸς ν. δέρ6διφ. 9ΘΡΥΠΙΘΙ 

ἐμπ,), πιρηξιδηέωτα, ἸΔῸν οὐγρδιδ. Ἦσοδ. Υ, 19. ἡγάπησαν ᾿ 

ἀτιμίαν ἐκ φράγματος αὐτῆς» διιδτπτῖ ἀεάθουβ 6Χχ δερίπιεπέο,. 

8βι0. Ταρρσοίίο ἐπ ΟΥἱέ. δ. Ρ. δοδ. 1Ἰερ 1886 νἱ ἀθῃμίυτ Δ3235., Ὡδπὶς 

12 εϑὲ δορέντι, Ποτέμδ. πα ἐφιεαφιιδ «6ρ6 οοποίμϑιιδ αἶφια οὗ- 

δορίμθ., 400 ἱρδὲ ῖο νἱάεμπίας πρμε τρηά ἑαοίονιπι ἐσπιρέαο 

ϑεὰ Ιερ6 οοπῖτα {πηι ἀϊδρυϊδιΐδηι 
φοίίπ8 βιαταῖς, ΓΧΧ δοτέρεῖδδ6 ἐκ φρυάγματος αὐτών, ΤΩ ΝΣ Ὁ 

᾿λεδονῖπξ. σ΄ ἼΧΞΌ. “44υ- ϑχπενι. 2 ϑδτα. ΧΧΙΨΥ͂,). ΄ ; 

ΦΡΑΓΜῸΝΣ, ἐθροο, «ερὶπιδηξμπι. "ΊΔῚλ, ἐμηπεα. ΝΙΛΟΆ, 

ΤΥ, νά. Τιοροταπῖ 15, τοπῖαῖο 7)αἐθέΐ, λα Ἡσεοΐ. «- Δ, δερέδ. 

ΐγυμι. ΧΧΗ͂, χά. Εδϑᾶτ, ΙΧ, 9. 5. ΟΧῚ, 5. εἴ 1101. - ὙΠ 

οδανζεπδογρίμπι, αὶ, 
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ἱάδωι, Ῥεον. ΧΧΙ͂Ά, 5:. -- πλ1λ. Ρε. ΤΟΧΧΧΥ͂ΤΙΙ, 59. Ναξ. 
ΠῚ, 1). Αἀδε᾿ 44ι. Τοτειι. ΧΙΙ͂Χ, 5. ε60. Φμεοῦ. Οποπι. 6. νυ. 
γημαρῶϑ. υδὶ νἱά. Βοηϊγενέμδ. - πύθῃ. ει. Υ͂, 5. - ΠΙΞ)Ὸ 
Ῥατι, δὶ] ρίαν. ἔοεπι. δ ῦρ, αἰξγαλοηέθα, 80.- οοσίξ δὲ. δέ εγιεπε 
φέγσο. ἰοῦ. ΧΧΧΥΙΙΙ, ὅ:. Τιροότααξ ὨΟσΏ, δι ΠΩΣ δδὲ 
86ρ66, φραγμός. Οοπξ. Μιολαοίἑο ϑὼρρίοπι. Ρ. τδ68. -᾿ γὴ5, 
γωρίωγα. Οεη. ΧΧΧΥΤΙΙ, 29. ι εξ. ΧΙ, 4γ. 168. 011], χ2. 
ὍΡΙ φραγμοὶ δέρε8 γμρέας Ὠοϊδῖ, 

ΦΡΑΓΜΟῚΝ ΠΕΡΖΤῚ ΘΗ Μ]|, ϑορἐπιορέμπι οὐγορ πο. 
Ρ19 ΡΙΒ, οἱγοιπιϑορέο. 1ε6. , “. Οσρηξ, Μίδιι. ΧΧῚ, 55. - 
Ψίάο 4110] καταπτωμιά, ; 

ΦΡΑ4᾽' ΖΩ, αἀἴοο, δἰφπΐοο, ἑμπαϊΐοο. γγᾺ5 Η ΡΒ. 8 1.3, ἐπ» 
δοϊίορονο Γαοὲο, 1οὈ. ΥἹ, “4. - ΜΠ ΗΙΡΒ. ἃ πν, ἄοοθο. Τοῦ. 
ΧΙ], ὃ. - ἔμεη ὁ8414, ἑπόὲοσο. 1.6. 11, 4. δ6ο. οοὰ. Ολὲέδ. 16» 
δγολ. φράζει, δεικνύξε, σημαίνει, λέγεε, διηγεῖται) σκέπει» 
τὰν; διανοεῖται. 

ΦΡΑ᾽ΖΩΝ. ἴρδὰ νὸχ βοῦτγ. 10. “4. Τυαᾶ, Υ͂, 7. εἴ 11. 
τς ϑδῖπο ἀπδίο βογιδεπόπαι δοὲ φάρζων. γοοορέμδ [δι θὰ ΔΏΠΟ- 

ἴαϊ, αυοά φράζων δἰρηΐβοεῖ ρμοΐεπέδσα, πὰ αρεὰ 7δοασοτγο» 
δωπι ημαεϑέ. 12. οἱ κρατοῦντες. Οοπῆ. φαρὰαζων. , 

ΦΡΑ ΣΣΩ, ΤΤΊΩ, οδέωγο, οδεέγμο, οσοΐμαϊο, τπμπΐο, 
οδεσρίο. τῶῦξιε, Ῥιον. ΧΧΙ, ι3. ὃς φράσσει τὰ ὦτα αὐτοῦ τοῦ 
μὴ ακοῖσαν, αυἱ οὗίωγαέ δυτοα δυ8ὰὲ δὰ Ὡοῃ δύάϊοβάθαι, 
ὅβγπιπι. Ἐφ ϑοῖ. ΧΙῪν 16. υὍτϊ᾽᾽ τΔπιδ ᾿ῃοοσίυμι 6δῖ, πῦπιὶ πεῴρα 
μένοι τοξοτεη ἄππι δῖ. δὰ Ὠοθ, οὐαμϑαδ, δὰ δὰ ὉΠ, ζ6π6. 

" δέναθ, ΝΕ ἴδησδ ῬΥ]Ὸ8 τη8ρΡ18 γ6ῚῸ δοοθᾶοσο νἱἀδίυτ. - 
ἢ. Ηοσ. Τ|, 6. ἐ60. εἀ.. Οοπιρὶ. - νη Ηρ. ἃ 30, ἔσρβο. 
1ον. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι, ὃ. ἔφραξα δὲ ϑάλασσαν πύλαις, πιμεπένὲ δυῖοια 
ἸΏΔτΟ ροτιΐϊδ, Ιορογαηῖ ἨΌΜῚ, αποά οἴξαπι δεπέεπεῖϊδ ᾿ρ88 ρος 
δοεῖο νυἱάοῖασ. - Δ, ἀνογέο πιδ Οδαῖ ὙΠ], 5. ϑημωνία σίτου 
πεφραγμένη ἐν κρίνόις. Οππλαΐι5 ἔγυτη θη! οὐδδορέωδ 11}115. 
Ἀξεοῖο: πδαὶ Π5)0 οδὲ ἢ, ]. οὐποίμα. Οπαϊαά, δὲ δ87Γ. 338. ϑερέγε, 

δΌ, 86068. Αταῦ.. ,,ων οἵ ἂδ σοηέογέα ἐπιρζοαέέοηθ ἀϊ- 
8 Μ 4 Φ. ᾿ 

οἴξας. Οοηξ, δολιωἐίεπσέμτα δὰ Ῥτον. ΧΤΙΥ͂, ᾿ά. Ὑ᾽46 αυαοαῦο 
ἐπιῆτα 8. ἢ. - ἸῬῶρ, οοίγμο. Ὦδι. ἼΠ, 426. δδοοῃ ἀππι 
οοἀ. Ολέφίαπεπι. .- ὍΒΆ (Ὁ γνῖεὸ Ὁ). του. ΧΧΥ͂, 27. εἴ τις 
φ4ηγὴν φράσσοι, δὶ αυἷΒ ἔοπίοια οὐδέγμαϊ. - Ἡ, οδεθρίο. Ἠοε. 
11, 6. ἐγαὶ φράσσω τὴν ὁδὸν αὐτῆς ἐν σκόλοψι, ὁρο οὐδερέαπε 
φαμὶ οἷτια δρίηΐδι - ϑῳῷ, πιογοεαΐδθ οοπάϊμοο. ὅγπιπι. Ῥγονν 
ΧΧΤῚ, 1ο. φράσσων, οδέμ απ. Τιορῖς 5 Ό.  Νίδοο, ΧΙ͂Υ͂, 56. 
φραξεις δὲ πᾶν στόμᾳ ἄδικον, οδέιιναδὲδ δυῖθηα οὐδ οδ ἐπὶ" 
αυυα, Οοπξ, Ηορε. ΧΙ, 55. δὸ Ζοχίοοη Ν. 7. 5. Ὁ. ν. 

ΦΡΣ' 4}, ριίέοως, ἰξ. ζονεα, οἰδέογηα. ἀμ. Οδι, ΧΙΨΥ͂, 
10. φρέατα ἀσφαλτου, Ρεωΐξοὲ διτυμιηΐθ. Οδη. ΧΧΙ, 0. φρέαρ 

εἰ ὕδατος ζῶντος, ρμέδιια ἃηυδα νἱνοηιδ, γιά οἱ σε. ΧΧΙΨ, 
1. ΧΧΥΙ, ιδ. λ0. Οδηὶ. ΙΥ, 19. Ῥε, Υ, 46. καταξείς αὐτοὺς 



΄- 

ι 

ΦΡΕΙΑΡ ν»- ΦΡΙΚΤΩ͂Σ ' ἄπει ᾿ 

εἰς φρέαρ διαφϑορῶς) Δοῖϊοϊεθ Ἴ1105 ἴῃ μέσιεπε σΟΥΤΟΡΙ οἶδ. 
᾿Οὐυοτϑθα σοδρίοϊθηθ δωάαδ: φρέαρ. διαφϑορᾶς, ἢ διηνεκῆς 

ες φιεμορία παρὰ τῷ “αβίδι - Ὑ3, γονδα, οἱδέογπα. 1 ϑδιιάδῖχ, 
22. Τοτϑαι. ΧΙ, γ, ο. Οοπέ. ; Μίδοο. ΥΙΪ, 10. 2 Νίδοο. ἴ, 19. 

- ἘΞ Ῥ]Ότο ἤοδδαε, ἜΣ ἴοεθαι. ΧΙ͂Ψ, 5.. - 315, 4 εϑογέϊπες 
Νυπ, ΧΧΙ, 10. ᾿ιοροταμέ. ΠΝΣΘ. - πα, ἀαερονγδὶο. 7πο0. 
Ἐκχοά. Ὑ1Π|, 8. Νύπι Ιοείς ὨΊσνυ ἢ δὰ ἀδάαχὶε ἃ “νῷ, χοἰ 
4μὲ, ει δ'ῖ ἐσσι, ἐπ᾿ φίο Τοίξφμίας ἀφιαγώπι οοἰέφοέαα 886)». 
φαπέωγ ὃ Κ Μίδος. Ι], ᾧ ἔθυσεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ τὸ μέγα, 
οοοΐάϊε 608 ἴῃ Ρυΐφυχι ᾿παρπὶη., 1. 6. ᾿πτοσἔοοϊοδ 608 ἴῃ ρὲ- 
ἔοτιπι 8, ἔοδϑαπι δυίθοῖϊῖ, δίπι}1ς Ἰοσαΐίο ἔενθαι. ΧΙ, Ϊ, 7). 116. 
4γελ. φρέαρ; πηγὴν λαάκχκοφ. Οομξ, Ζεν, Ν. Τ.. Ἐ. ν᾿. “"" 

᾿ ΦΡΕΑ͂ΤΑ ΠΗΓΗ͂Σ, ργρωξεὶ. ζοπεῖδ. - ἘΔ 68 ἼΜΣ, 
Ἱμοηέα, ρμμέδιιδ. Ῥτου. Υ, 15. δολοῖ. ὑδάτων. Ἔν ἘΠιΠ τ 

ΦΡΕΝΟΌΜΟΑΙ,. απέπιοβιεθ διε, 6 δγοῦ. 2 Νῖίδοο. ΧΙ, 
ά, πεφρενωμένος δὲ ταῖς μυριάσι τῶν πεζῶν, πιδηξθ δυῖοια 
οἰμέωσ ταγτιαάιϊθηα ροάϊτιαι. ! τ πῖνε 

ΦΡΗΝ, ΦΡΕΝΟΙΣ, πιοηδ, ππδηξΐδ, Ψ)Ό οἸΒαδϊἹᾶ, ' 
οοφηέξίο, δαπα πιέηδ. Ἐ)δπ. ΤΥ, 51, 38. (φρὴν,. φιοά Βεῦτ. 
φᾺΒ ἴογαιι. ΧΙἧ ΤΥ, 380. ἴῃ “44. εἰ Τλεοά. νοτεΐοτιο τϑοροηᾶοῖ, 
6δῖ ἦρ8Δ γος Βδρτ, 1ἰπογ18 ριδθοῖβ φρὴγ δοσϊθοιδ, ατιᾶπι 11. 
Ῥσασὶξ ἐπ φρὴν πιαϊδγαπι, Κι) ᾿ 

ἜΣ ΝΖΔΕΗΣ ΦΡΕΝΩ͂Ν, πιοπίο ὑπ ὲροπδ, πιρηέὲς ἐπόρϑὲ 
δῸ2., δέμέξμδ. Ῥτον. ΧΥ͂ΠΙ, 2. - Δ. δὴ) αἰσοέξδιεξιεδ. ΘΟΥ εἶδ 
Ῥχον. ΥἹ]!, 7.. 1Χ, 4. : δέν : 

"ἜΝΔΕ,Α ΦΡΕΝΩ͂Ν, ἀοζοοίια πιοιιξέα, ἑπορέα,. δ “ἸΌΠΙ, 
«ἰεδεϊέμέεμς δογάο. Ῥτον, ΥἹ,32. Ἐπ ᾿οο ]οοο ἀρυὰ ἥεογολέωπις 
“ε ἔνδειαν φρενῶν, διὰ μωρίαν. Οοιξ, Ῥεον. ΧΥΗΪ; 4. υὐὲ 
δ5Ὸ3,, σέ έιδ, κε ἀΐτατ ἐνδεὴς φρενῶν. ᾿: 

ΦΡΙΚΑΣΙΟΣΣ, Ἄορνον, ἐγϑῖθον, ἃ φρὶξ,), πιαγὲδ. γποῖϊτιδ. 
2 Ἰνίδοο. 11,17. φρικασμὲς σώματος. ΝΞ 

ΦΡΙ᾽ ΧΗ͂, πιαγὲφ γε βωοίμπε ζγεπιϊέώδ,, ἀσδέμϑ, δ τιθο 
ἸΔΊΟΥ ΛΟΙΤΟ ,) γηδέμδ.,, δρθϑοίδιῖπι ἄογτον 7γίσονγίδ., δεΐδης 
γα, ἑπαϊρτιαξίο, ζωγον. ὧμε, ἐγα. Αταοβ.Ἱ, 11. ὅσα : δὶ τειηῦ δὲ 
Ἰηϊοσρτοῖθε ὀργὴν οἱ, θυμὸν ροδιοτυπῖ, -- ἼΠ5.) ράνον. Τοῦ, ΤΥ, 
14. φρίκη μοι συνήντησε καὶ τρόμος, ἄονγοΥ ταῦ Ἰινδοὶδ οἵ ἴξος 
ἼΔΟΙ. - ὨΧΌΒ δίηξ. ΤΟΡΤΟΡ, ὅγπιπι. Ῥ6. ΤΟΥ͂, 6. - 5). ὅγπιπις 
Ῥε, ΧΕΨΙΙ, 7. - ὨΩῚ, ΖΥΈΗΒΟΥ, (4. Ηοδ. ΧΙΗ, .. Ἠοεγοῖς 
φρίκη, ψύχος, τρόμος. εκ. νι Μ5. Βτοπι. φρίκη, τρὸν 
μος, παλμᾶς. ϑιιάαθ: φρίχη, τρόμος, ἀλμός. Ἀδρομποπάυχα, 
Ζοιῖθ 6 24... Οὐνει 5, Βτόπι, παλμός, ; 

ΦΡΙΧΎΟΝΣ, λοννεδεδέδ,, δογγομμϑ,, λογγόγαπι ὑποιξοησὲ 
πεν, γσδ πονγδεπεία. Ἰοτοα, Ὗ, 80. ΧΧΙ͂ΠΕ, τά. - γον» 
1άειι. ἔογϑα. ΧΥΠΙΙ, 15. γιά οἱ 86ρ. ΙΠ, 16. ὑνὶ Ἀτο 
φρυκτοὶ Τγοπηπιΐμα ἴμ᾿ Οογσογα. Βδτ Ἰορδπαάστα οδαεβοῖ φρικτοές 
᾿Ἡδογοῖ. φῳρίκτθν, φρικῶδες, φοβερὸν, πάνυ δεινόν. 

,᾿ ΦΡΙΚΤΙ Σ, κοννίδελῥέον, δογγοημηι ἐπ πιοάμπι. 58}. ὟΊ; 5. 



ἱ 

ἢ) ΦΡΊΚΩ'ΔΗΣ -- ΦΡΟ' ΝΗΛΤΑ 

ΦΡΙΚΩ ΔΗ͂Σ 9 δλονγέδι δ, λοίνουαι , 8... φρικεόρ. 
ΠΝ ὦ, γα λονγοπάα. Ἠοβ. ΝΊ, 1ο. 

ΦΡΙΣΣΩ, 11Ώ, ἄονγεο. ΠΌΞΌΝ οἰιαϊᾷ, Τρ. ἐραηαρον. 
δη. ΥἹ], 15. ἡνιξε τὸ πνεῦμα μου, ἀογγεδξ δριτιλνδ τὰ Θῶϑὲ 
1.5. γε μὲ Μδ.. βέεπὶ. ἔφριξεν, ἐφοβηϑη. Αρυὰ “εογοΐλέειπε 
«πῖον 8118 ϑχρουϊΐον ἐδεεματωϑήη. - ἐὐἰσ2., αἰξοέο., “φε. ΝαἈ.. 
1, 5. ἔφριξεν. Ν οι νἱάδο, ΤΟΥ ΩΝ 41 εἰγημοο 188 ἔδτθ 
ΘΟΙΏΡΟΣ δϑοϊδίοῦ,, ᾿βδηὴο σνοοΐβ πὶ ποίϊοῃ θην. ΘΧ ΟΠ ΡΔΘΣΣΣ, 
Ὑ ΟΥλδδί τ ἴδιηθα δῖ, ἐπὶ αἰέμπι (μὲ » δἰ ἀδ ἴόττδ ἀιοίτοτ, 
ποίδτα οοπομέξ, δοπμπονογὶ , ἀυοι' διΐδαι ἐγεπιαγο ἀϊοϊτατ. 
Ἰάετλ νϑ]εὲ ἀθ γοῦϑ κινέοῤαι, 48 ϑδυηπιπιαοΐλμβ υδὺ8 Θεῖ. - 

᾿ὩὩΡ ΡΙΒ. λονγίβοο. Ποῦν. εἰ ΧΧ Ἰοὺ, ἸΨ,, 15. - δ Τόγϑαι, 
1], 12. ἔφριξεν ἡ γῆ, Λονγΐέ ἴεττᾷ. Ταδιτῆ. ΧΥ͂Ι, ὃ. ἔφριξαν 
Πρ δας τὴν τόλμην αὐτῆς, λογγμογμπέ. Ῥοτδδδ. δυἀδλοίλχτα ὁ}μ8. 
ὥγαι. ἴἥανιαεθ: ν. ά. ὃν πάντα φρίσσει, καὶ τρέμεε. ἀπὸ προσω- 

εφου δυνάμεως σου, αυξι Ομ δ ζογγόπέ, οἵ ἰγϑαιθξδ Οὗ δ)» 
ταδὶ Ροϊεηΐῖαπ 8. ΟΟηΕ, 1Δο. 1, 10. εἰ δὰ ἢ... 3 οξζέωμπ 
ὁ. 40. πο ποη Ζεχίοου Ν. Τ' 8. Ὦ. ν. ΄ 

ΦΡΟΝΔ 'Ω, «οπέΐο, πιοιῖό αδίέο, οορέίϊο,, .- ϑθοίον, 1, 
᾿ϑαρίο, ἴἴ. ΘΩΥΩΠΙ ῥαῦεο ἀο βέγ0. 1" Ἡϊρῖν. ἃ 18, ἐγεξοζέερο. 
2.5. ΧΙ, ι8. οὐκ ἔγνωσαν γάμι, Ὡσδοϊυμηξδ δαρδγθ. - 
δξυη Ηρ. 1άεπι, Ῥ8, ΧΟΙΙΠῚ, ὃ. φρονήσατε, φαρἑέσ, Β5ἷο “4ε- 

᾿ς Ζίαη, Ἐ᾿ Ἡ. ΧΙΨ, 29. τῶν φρονούντων τινὲς, δαρίδηΐξεα αυ]- 
ἄδια. Οοηξ, 486 δὰ ἢ. ]. ἐχ Δ εοϊούο οἱ Αἰλόπαδθο ποῖδϊ .Ῥὲ- 
γίσογιξιεϑ. -- 5. δα. ΧΧΧΗ, 48. Ζεαοῖ, ΙΧ, 2. - Π5Ἃ,) ράδοο. 
166, ΧΙΙ͂Υ, 28. υδὲ φρονεῖν ποπ γοσιθπᾶυσα δεῖ: υἱ εαρέαί, 
οἴ ἰγδπβίαλλι Ποπεβαμοοπέμα, βοᾷ: πξ σεγαπι λαύθαῤ ἀο ρογαέ, 
60. Ρορμϊ πιδὶ, φιοὰ ταυϊῃΐπιο ἀϊβέοτε δ Βϑρτ. ραδέογαπι 6888 
8. ὥρογδ. Νονὺ ἱρίτωας ορυϑ δεῖ δίδίυδεθ, 608 »ὴ" 16ρ.1586, Ἐξ 
Βαπὰ ρδυοὶ νρμογαηῖ, -- πϑῆϑη, ἐπεοιϊερεπεα. ̓ὅγπεπε, Τοῦ. 
ΧΧΧΙΠ, ει. δ6ρ. ΧΙΥ͂, ϑ0. κακώς ἐφρόνησαν περὶ ϑεοῦ, ΧᾺ8]6 
Φέγδογ μπὲ ἀ6 6ο. Αἀάϊε, Ἐ51}. ΧΥΪ, 1. τοῖς τὰ ἡμέτερα φρο- 
ψοῦσιν, ἐἐῖα, φιρῖ ποδίδοτεπι δϑηξξωπεγ 8. φωὲ ἃ ραγεξδιεδ τιοεέγὲδ 
δέαπε. ΤΌ. ν. 2. μεῖζυν ἐφρόνησαν, δΏρτα τπιοάσαι οὐαὶ ζμδγιιηΐ. 
δ Μδοο. Χ, 20. καὶ φρονεῖν τὰ ἡμῶν καὶ συντηρεῖν φιλέαν, εἴ .α 

- Ῥαγείδιεδ πονεῖν δέαγα, εἴ διλὶ οἷτ 18 τὰ ΠΟ ἰϑουιχα ΟΟΪοτθ. 2 
ἍΜδ4οο. ΧΙΝ, 46. δ ιὐερὰ φρονεῖν τῶν πραγμάτων δ]ϊεπᾷβ ραγ- 
ὅε6 δοημΐ. οι, Μδιὶ. ΧΥῚ, “5. Ἀοπι. ΥἼΠ], δ. οἱ δὰ ργϑοσοια 
Ἰοουσι Παρλεέϊἑ ἀπποῖδιτ, ἐχ  Ῥοἰγδὲσ Ρ- 79. 8ο Αἰδεγεὲ Οὖδ8.}. 
λι2. 2 Μεςς, ΙΧ,.2, φρονεῖν ὑπερηφάνως, διρεγὀέγα. Αγρυὰ 

. 66. φρονεῖν φαδῃάοηυο δ' 6 Ὁ11ὰ δάἀἀϊτδιηεηῖο ροπίζεις ῥχὸ 
μεγαλοφρονεῖν, δωρογδίγα, ν᾿ ο, Ἐμὲρ. Πἴεγο. Σμν. γγ5. ΟΟΔΕ 
ϑολαείον. δὰ. Ζ.. Βοε. Βἰδὲρδ. Ῥ. ͵ 328γ..οῖ Ῥαοίμπι δὰ ᾿αμεαπ. 
«(εξ ο. ΧΙ͂Ι, 8. 2 Μδοο. ΧΙΥ͂, ὅ. ὑπὲρ τῶν ἀνηκόντων τῷ βασιλεῖ 
βνησίως φρονῶν, 1185) 4088 δᾶ τορεῦι ρετε ποῖ, δἴποοτα δέμαεπδ. 

ΦΡΟΝΗΖΜΑ, φεποιδ, πιόηϑ., ϑρίγέξμδο ατιξπεμ8 ἐτ. ϑρὲ- 
«γέμα, οἰαιὲ απὶπιὶ, ἃ Μοῦ. ΜΗ, 21... γενψαίῳ ὐὰ μά 



! 

'φῤόνησις ϑεοῦ ἐν αὐτῷ, δαρίφπέξα Τ)δὶ ἴῃ 110. Ὗ 86 δὲ τ Άδρ. 
1Υ͂,8ο. Χ, 4.6.8. ΧΙ, 4). εἰ οοπέ. ϑαρ. ΥΠΠ, 18.241. 851. έαι- 
ἐμ Ἰγμοιδεπέ.. Αοἵ, Ἷ. ϑοδη. 1. ν. 60. Τλγονδϑὶδ 6δὲ δαρζεπέΐας 
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͵, ΦΡΟΝΗΣΙΣ -- ΦΡΟΝΙΜΟΣ . 4γ8 
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φρονήματε, δόπδτοβο ἱρ]οῖα δρέγ ἐξ. 2 Νδοο. ΧΠΙ,.. τοῖς 
δὲ φρονήμασιν. ὃ βασιλεὺς βεβαρβαρωμένος ἤρχετο, εἸαιὶ δυῖοαι 

᾿ς δηἰηνΐ δρὲγέξέδωδ τὸχ ΕἸτδοπδῖοβ νοϊοῦδί, Οοοξ, “ἐἰέαη, Κ΄. ΠΩ͂, 
ΙΧ, 5. 80} δη. δωυξάαπι ἴῃ γ. φρόνημα, εἴ «Αἰδογε αὰ Ἀοπι. 
ΥΠΙ, 5. ν. 5ὅο6. β ͵ ͵ ἬΝ 

ΦΡΟΙΝΗΣΙΣ, ἑπέοίϊερεπέξα, δαρίοπέξα, ρῥγμασηπέξα, ἷξ, 
απὲπυϑ. ΤᾺ. ἐπεέοίεσσπεέα, Ῥτὸν. 1, . ΥΠ7, 4. τά. ΧΙΥ͂, 5:1. 

απέπιο ἰτιθυΐτυν ΝΙΊΟΙ, 1Π|, 8. - Ὀϑὼπ πομ. ὁΣ ἰπῆη. ΗΐρἈ: 
ὁπεοἐἰσροπέδα. 1γδῃ. 1,17. σ᾿ ΠΌΞΠ, ,ϑδαρίσπέέα. κι Ἄδερ. 1ΠΠ|, 28. 

Οομῖ. Εἰνηφγιπι δὰ Τνὰο. 1.17. Ρ.. 171. ὅδγπμπ. ἴον. ΧΧΧΊΤΙΖ 
55. - οὗ 607, Ῥιον. ΧΙ͂Χ͵, 8. - »Ὲ, ϑδοέεμέδα. Ὅλη. 1, 4. -- 

»ΈΠΣ ΜΣΉΣ ΟΠ]. ἰάθη, δα. 11, 21. διδοὺς φρθονησὲν τοῖς .. 
εἰδόσι συνέσεν, ἄδτι5 ἐπέεἰοροπέξαπε ΒΑΡ Θατῖθυ8 ἐπί6!] 6 ρ 6 πεῖ δηι. 

Φ . “1.10ὩἝ ε' Π ὰ - ΠΣ», αἀδεμέΐα, Ῥγμαεηΐία. ἸοΌ. Ὑ, 15. ὁ καταλαμβανων 
σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσεν, οαρίδῃ8 δαρίδης68 ἰΏ ρμγμαϊδγιεέα. -- ὨΥἪν 
ὁρίγέξωδ «1α8. Ὗ,1. κατεπλάγησαν, καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ᾳφρονησίᾳ " 
οὐδεμία. ἰἰιοτα Ῥοισ] δῖαν, ποὸ οτδῖ ἔπ 1}}15 απέπιμδ,, γ6] 
απέπιπι αὖ οοδαηέ, -- ὑϑω. Τοῦ. ΧΥ͂ΙΙ, 4, “44. Τἠσοά. Ῥτον. 
ΧΙΧΣ, ι.. δγπιπι. Ῥτον. ΧΙ], ὃ. - ϑηδη, ἐπεοέσσοηέξα, 1 Ἄερ. 

, ΑΨ, 29. ἔδωκε κύριος σοφίαν καὶ φρόνησιν τῷ Σολομῶντι, ἀἄδθδῖ 
Τουοῖμυιδ ΒΔρ᾽Θητδηὶ εἴ ἐγέοἐίοσοηέέαπι (μι οἵδιβ: ργμαάεπέλαπι) 
ϑδ]οπιοιξ. ἄοπε, ἘΡἘ. 1, ὅ, Ῥτον. Χ, χά. 9) δὲ σοφία ἀνδρὲ 
εἰπτεν φρύνησεν, βΑρ᾽οπἴῖλα Βομπιῖηΐ ρᾶτὶξ ργιμααγιξέατα. ΤΘύθηι. 
Χ,.1. «{{μ. Ώευι. ΧΧΧΊΙΠ, δ. εἰ Ῥτον. ΧΥΙΠΠ, 2. 2. 
νι μὲ 15. Βνεπι. φρόνησις, ἐπιστήμη ἀγαθὼν καὶ κακῶν καὶ 
οὐδετέρον, (1τὰ ὁχ ϑιάα. ΝῖΒ. οὐδέτερον) ἡ ἀκρίβεια νούς. 
ϑαρ. ΠΙ, 18. ὉΡ1 φρόνησις οαδέξίαίσπι ποῖδξ, υἱ ἀφροσύνη εἴ 

' ἄφρων (νἱάδ δΌρτα) αὐμέεεξέμπι., αὐαμίεηπι, θᾶΡ. ΧΥ͂ΙΙ, 7. “" 
φρόνησις ἀλαζονείας, δαρίδπεία,, ἀ6 αι ρἰοτὶδιί Ἔγδας, ἰδοϊδῃν 
εἰ ἀδ δερίεπιϊά. δῖτδο ΧΧΥ͂, 9. φρόνησιν, Ὦ. 6. φρόνιμον. ϑ8ῖτ. 
ΧΧΊΧ, 28. ἔγων φρόνησιν, 586ηδ: δωῤέξἐξ ργαεαέέωδ, αδν δὲπ, 

᾿ Ζεύσιεε Οεξι δὶ λαέ, ἘΣ ας 
ΦΡΟΝΗΣΙΝ ἜΧΩ, ἱἐπεεϊοροπέξαπι μαδεο. ὉΜῚ, δοΐδι» 

ἐξα. Ῥτον. ΧΧΙΥ, 5. κρείσσων σοφὸς ἰσχυροῦ, καὶ ἀνὴρ φρόνη- 

δοπέέαπε ἨΔ ΌΘη8 ἀρτίοο]α πιᾶρθο. ΄ 5 

ΦΡΟΝΙΜΟΣ., 8αρίσης, ἐπέδέϊοροπδ, ρνμαάϊδπϑδ, ἤὈλὩ αι 
Ἡ ΡΒ. ἐπεσίορονο βαοῖο. ὅγπιπι. Του. ΧΧΧΙΨΥ͂, 56. ῥτὸ ὑγϑυ13.. 
Θϑεδηϑυῃι ΘΧρτοβϑὶῖ. - Ὡ3Ὶ, δϑαρίσης. ἃ εξ. ΠΙ, 14. Υ͂, 7. 
Ῥτονυ. 111,.. ΧΙ͂, 29. - πκπ, ϑαρισηέία. ἃ Ἀδς. ἸΥ͂, 80. - 
35 νὺ, ποη δαρέεπ5. οδ. ΧΙΤΙ, κι5. 101 ἀυθίο οατοῖ, Ἰοοο 
ὃ φρόνιμυς Ἰεραπάτι 6886 οὐ φρόνιμος. Ὑιάε ἴδιθμ δΌΡτα δ 
Ο- Ὠοϊδῖδ. -- 7)2Ὁ ρϑιῖ. Ηἰρἢ, ἃ }ῃ},53), ἐπεοϊίσρεηδ. Ῥτου. ΥἹ], 10. 

σιν ἔχων γεωργέου μεγάλου, ὙΛΘΙΪΟΥ δαρί6η8 ξοτιΐ, οἱ νἱν ἐπέσζέδο - 



, ΨΙάο δ) 1ὲ θεράπων. 

Γ᾿ 

ἀγά ΦΡΟΝΙΜΟΣ -- ΦΡΟΝΊΤΙΣ 

48. « ἘΘΊΞ, 4οἰξεγέία. Ῥτόν, ΧΙΥ͂, 17. ἀνὴρ δὲ φρθόνεμος πολλὰ 
ὑποφέρει, νἱἷἱς δυΐετν ργιραΐδηις τονἶῖα τοϊογδῖ. -- ὈΦῈ ρατῖ, 
Η ρῖν. ἐπέοίϊϊοροηδ. δγπαπι. Ῥτον, Χ, 6. -- γ132 ρϑτῖ. ΝΡ. οὶ 
12.) ἀρόα πὸ Οεη. ΧΙ, 53. Ῥτον. ΧΙῪῚ, 12. ΧΥΤΙΙ, 15. 
Ῥεδοῖοτθα ἰερίεως Ῥσον. ΧΥ͂ΠΙ, 14, Ὁρὶ φρόνιμος ἀδ' δΒὲο 
δἀὐάτ᾽ἀεταηΐϊ δεηδ6 ΟδΔ088. 

ΔΟΧΕ δ ΦΡΟΝΙΠΟΣ 2) Ν41. 7,333, ἑπεοδλερ ον. 
Ῥιον ΧΥ͂ΙΙ, ο8. ὈΒ1Ὶ ὁχ δυϊθοθάθμειθυς δυρρ)όσαμς Ὡυῦπ". - 

ἘΦΡΟΝΜΜΙΩΣ, »»μεαμέον. ΠΞΠΘ, δ: δϑαρίεπέία. ὅγτηπι,. 
᾿Οοδεϊ. ΥἹΙ, ὮΙ τ. 

ΦΡΟΝΛΜΩΤΑΤΟΣ,, «ἀροτὶ, οαὐ ῥα ἐδείπιμδ. ἘΩΝῪ, ἀφέμ» 
ξωδ, σαζιίάμε, δ64ι. Ὁ. Οδη. ΤΠ], ;. ὃ δὲ ὅφις ἦν φρονιμώτατος 
σάντων τῶν θηρίων, δεῖρδηδ δυῖθπι ογαῖ πα διπι Βαβι εθστο 
οαἰϊιαἐδδίπιμδ. 85. Ογνεδὲ Αἴ8, Ἔγοπι. φρονιμώτατος, πα" 
ψουργότατος. ᾿ ἫΝ 

ΦΡΟΝΙΜΩΊΤΕΡΟΣ, οουνρατ. ρνωάφηείον. 22 Ῥδζῖ. 
ΝΊΡΒ. δ 113, δ640. Ὁ. δε. ΧΕΙ, ὅ9.. 

᾿ ΦΡΟΝΈΤΎ ΖΦ, εἰἴο, σεγαπι λαδεο, δοἰίελέμδ σον. ἐπ» 
ἐοπίφ πιραϊξέο». δικ,), αἀπαΐτδ διόπι, τ ϑϑιὰ, ἘΧ, δ, φροντέζη τὰ 
σιἐρὶ ἡμῶν, ἂἀθ ποδὶδ φολέξοξέωδ 58. ᾿΄- »ῶΧη ΗΙΡΏ. λεπιέἐέξεΡρ 
αρο. «4. Μιοῖ. ΝΊ, δ. φροντίξειν. Μιάο δαρτὰ 5. ν. ἕζοεμος 
εἰμί. - δῶπ, οορίέο. Ῥι. ΧΧΧΙ͂Χ, 45. Χύριος φροντιεῖ μου, 
Ἰοτοΐϊμυδ πιοὶ σώγαπε λαδεί, Οουῖ, α Νῖαδοσο. ΤΥ, 21. ΙΧ, 21. 
ΧΙ, ,56. εἐ “εἰέαπ. Κ΄. Η. 11. ο. 81. - μὰν, ἐέπιδο, Ῥτονυ. ΧΧ ΧΙ, 
41. οὐ φροντίζει τὰ ἐν οἴκῳ ἃ ἀνὴρ αὐτῆς» τιον δοἰῥοέέμα 6Θ8ὲ ἀθ 
1116, 4086 ἴῃ ἄοπιο ἀρυπίογ, τραγιτα8 6:08. - ΧΡ ΒΙΏ. ἀοἴο. 
χες αἴεγο. ὅὄγπιπι. Ῥ6ε. Τ,Υ, 6. ἐφρόντιζον, δοὐἐἑοέξὲ ἀγαῃέ. 
Τιερῖς ἡκὺ». - ἼΩΡ» ΡΙΒ. ῥγαφραγο. ὅγπιπι. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ψ, 27. 
πάξ τῆ Ναὶς ϑοέθο ἰδὲ εδἴ 46 σρτο, δάθοφῦο φροντίζειν Ὦ. ]. 
ποῖϑι αἰἐἐοσοέδν οοἶθῦθ δέ σα γ Ε78. .-- ἼΔΕ, ρμανόο. ἴον". 11], 5. 
φύβας γὰρ, ὃν ἐφρόντισα, ἤἦλϑέν μοι, τἰχοον δηΐπι, 411 ᾿ι6 δοέζ,- 
οὗξπι ἐσπμΐξ, ἰανδδὶϊς τ. ὅδ 0. Υ1Π|, 18. καῦτα λογισάμενος ἐν 
ἐμαυτῷ ν καὶ φροντέσας ἐν τῇ καρδίᾳ μον, μδεο οορ!ἴδη5 δρᾶ 
χα, οἱ ἐπέστησα πιραέέαπα ἰὰι οοτὰδ πιδο. δι. ΧΧΧΙ͂Ι, 2. φρον- 
τιαον αὐτῶν, ομγαπι λαδα Ἀ]ΠἸοταν.. 81... ΧΙ, χό, φρόντισον 
περὶ ὀνόματος, ομρᾶπι λαδα ἂθ θοπο ποιιῖπα. δίν, ἴ,, 4, ὁ 
φροντίζων τοῦ ζαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ πτώσεως, οεγαᾶπι λαῦδηδ φορυϊῖ 
δυξ, πὸ δά Σηϊοτίζαηι τυδῖ. 1 Νίδαοο. ΧΥ͂Ι, τ4. φροντίζων τῆς 
ἐπιμελείας αὐτῶν, οὑνγαπι δοτάπι ρσόῦθηδ. 2 Νῖδος. 1, “40. 
ἑφροντίσαμεν τοῖς μὲν βουλομένοις ἀναγινώσκειν ψυχαγωγίαν, ᾿ 

, ομγανέπιδ., ν9] δέιαϊωέπεμδ, ὧξ 11}18.., αἱ Ἰοροτο νοϊμῃξ, 6ρ8οξ 
δηΐαι οΟΡ]εοίδεϊο. : 

ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΦΡΟΝΤῚ ΖΩ. μι, δοἰἰἑοέξμθ διεπα. 
1 86. ΙΧ, 5. δε. Οοπιρῖ. φροντίδας φροντίζει περὶ κ- τ. λ. 

ΦΡΟΝΤΙΣ, εοορίξαξίο, σμνα, δοἰἑολέπαο “51, νεγδμωπες 
“4. οἱ ὩΧΧ ε6ο., Οοπιρὶ. χα ϑδια, Χ, 2. τὴν φροντίδα, Ἐδὲ Ὅτ6π» 

ἈΝ 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΟΌΝ “-- ΦΡΟΥΡΙ Δ. ἀ4)5 

δῦ Ῥθη6 ὀΧχρσαβϑοίοωϊ, ΕὈτῖδ886 ἴδιθῃ φροντίδα εδῖ ρ]οε- 
δοίηδ νοοἱ ῥῆμα ἴῃ τολΥρῖηθ ῥτέθπα δά ἀϊζατι 6 οδρ. ΙΧ, δ. .- 
θη πο ΗΝ ΒΡ. ἃ θη, ἀοίονίδιεθ πιο φουβοΐο. Το». ΧΥ͂, λο. γὶδο 
οἱ ϑᾶρ. Υ͂, 16. (υδί φρονεὶς Ρδδδοῖνο δοοίρίοηάπαι νἱδοῖαι: 
Ἰδόῖεα δογπὶ ογαπι ἠαδει.) ΥΊ, ι8. Ν]Ι, 4, ( φοονείσε, ομνγὲν, 
πΘΙΔΡΘ ρατοιίμαι δὲ Πυΐγιουπι. ἢ, ΝΛ αηηέωσ ἢδθθὲ σωρὲθ, αφυδεῖ 
,ϑοτὶρίυπι Ἰοροτίξ φορτίσν, Ἐ. 6. παρίομέίς οπσγανίδ, 4μᾶθ 
ὀϑαγιπι δροοίοπι γοΐεγεπέ, δὰϊ φορμοῖσι. Φορμὸς Φηΐαπι οοὲ 
δρογέα, “ῶϑ., οογδὲδ, αὐἷδυσ δἰπῖ]θ8 ϑυηῖ οαπδ6.) ΥΠΙ, 10.᾽ 
ϑιέαδ: φρονεὶς, ἀγωνία, καὶ μέρεμνα, καὶ φόβος. Ἰάδιι ῥτο- 
Ῥειϊοπὶθ ἰοοο μβᾶδὸ βυδίυπηρίς : ὅσην ἀπὼν πάρέσχες ἡμῖν 
φροντίδα, 4υδὲ Ἰορᾳπειν δρυὰ ““γέεέορλ. ἴῃ Ἐφιέέ, γ. 600. 

. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΌΟΝ, σμγαπάμπι οϑέ, ἃ ᾿Νῖίαοο. ΤΠ, 50. 
ϑέναδο ΧΥ͂. ρ. το΄άγ. Ο. : 

ΦΡΟΥΡΑ͂,, ουδέοαϊα, ρ»γαϑθαέαέμην, ἐρδὲ πεῤδέος ρ»αδοξάΖέαν 
Τίὶξ, ἐογρογὲς οὁμδέοαϊσο, ἐρδθ ἔοομβδ αἱέ δέαξξο ομϑδέοεαϊξαδ. 
ἘΔ ΧΣ Ρ]ΏΤ. ἃ 5Χ2, ῥγαδοξδθ, ργονώποξαγιιπι ρνασζεοέϊ, 88 πὸ. 
ΨΙΠ, 6. 15. 80. γνοοοηὶ μοῦτ. ἀ6 ὑγωδεξα ἐδ πιξἐῥέαγέδειδ 8. πεῖς 
ἀδεέδιεα δἐαεέίονατἐϊα ὀχ οδταηζ, 4υδπὶ στ οηδῶΣ απ 0686 οο}- 
βττιωδὲ ὑδὰὺ8 Ἰοαυσοπᾶϊ. Οοπῇ, 4 Νίαοο. ΙΧ, 61. ΧΙ, 06. ΧΗ, 
4. ΧΙΨ, 55, ϑωέάας: φρουρὰ, φυλακή. β 

ΦΡΟΥΡΑ͂Ι... Τιὰ οθεεῖον νὸχ βοῦγδεα 6] ροῖξιιδ μεσ. 
δῖ. Ἐ55}2 ρ]υτ. δογέδε. ἘδιΒ. ΓΧ, 26. 28. 50. Υἱκ ἀυβίωπι 66, 
ᾳυΐὰ ἡΠυὰ ρ ἔπ Βαο γοοθ, 8. 108]6 δᾶπο δἰΐᾳῃο, ἔοτίο οὐἱτοο, 
δῖο ᾿πίγυϑυμι, πΐνοχ δδηϊξίαΐοιι οὐαὶ Ογδοοογῦ φρουρεῖν 
πϑποϊδοετεῖασ, δἰξ το] δηάαπι, Ἰοροπάππιαιιθ δὺς φουραὶ, δὺξ 
φουρὶμ, πἰ ἴα οἷ, Οὐπιρὶ. ν. 20. Ἰορίτυτ, Ιατῦ ἀϊα δπΐδαι δῖ, 
οὔπι οοὐϊοῖδυο ΤΟΧΧ ἴητε. πιεπάσπι μοο ᾿ηο)]ονῖξ,. φυΐρρο εἰ 
7οδορῆο ἔταυάδϊ ἔαϊτ, 4τ|ὶ “πὲ. ΧΙ, 6, 15. φρουραίους οοπινε» 
χηοτδῖ, αυσά αὐἱάδφηι ἃ φρουρεῖν ἀοάποιξ, πἰ Β1] οπηΐπ 8 ἔδπιθαι 
ἴῃ φουραίους τιαῖδπ ἀτιπι ὁτὲ. Δ δὰ ἢ. 1. πε, Τ᾿ 1. Ρ. δγγ. 

. φᾷ. Βανονγο. δὸ Οτγοίέξωπι δα Ἐιμόν. 11], 7. | 
ΦΡΟΥΡΕ 2, ομοέοαϊο, ργαεοία το πεξέεανὲ ἐθηθο,, γεωσπΐο, 

δεδέοαϊἑο.᾽ Μὰ, οἰαμαᾶο. ὅγπιπι. Ῥε. ΟὈΧΧΧΥΠΙ͂, 9. φρουρούμε- 
ψος.) ομδίοασϊέμδ, οἰαιδμδ ημαϑὲ ἔπ. σαγοέγο. Οομξ, 68]. ΤΠ 
45. Τπ δοὲῖνο νϑυβῷσι οοουγτίς [πάλι ΠΠ|,.2. 5 Ἐπάᾶτ. ΙΥ͂, 56. 
ϑάρ. ΧΥΠῚ, 16. Ηδεγολ. φρουρεῖ, φυλάττει, ἤ προφυλάξτει. 

ἘΦΡΟΎΡΗΣΙΣ, οιιδέοαϊδα, οτουδέαα, ρναεϑξάέιπι. ἘΔ 155, 
γπογὶ, ἃ ϑδ. Ὗ, 25. 860. οοὐ, Οὐοἱεὲ. 4. Ἑξροάθδιῃ πιοάο νοοδπι 
Βεῦτ, ᾿ῃιογργοῖδιὶ ϑυὴξ “φω. οἱ ϑὅγπιπι. 10. ν. 24, υδὲ αυἱὰ 
Ἰορετίης, δὺὲ οὺγ ἐΐα ἐγδηϑευοτῖθῖ, ὌΧ  δοδγὰ ὩΟῺ γ4]60. - 
ΠΏ, ρογρίεχίεαδ. 2πο. ΝΙΟΙ, ΥἼ. ὦ. 'ΝΏπι ξοτίβεβο Ἰοβεσαῦ 
ΠΧ δ ΧΟ ῦ 

' ΦΡΟΥΡΖ Α͂, ομδέοαϊδα. ἘΠ5ΝΔ"Μ5 Ρίυτ, 1 Ῥατ, ΧΥΤΗ͂Ι, τ5. 
Κηογοοίσίο νὸχ φρουρία. 4086 Ὡοι πἰδὶ ἃ Αϊγολονο δὲ ΤΥ τη. 
γπῖο φτοίετϊυν, ἔοτῖδϑϑα εχ δά, ἤγαποοῦ. (Ὡδὺλ τοϊϊαυδο οἄά, 
φρουρὰς οἱ φρουρὰν ὁσχβίθοπε} ἀε]οπάς γἱάοϊυτ. 



-»- 

δ ὁ ὁ. ΦΡΟΥ̓ΡΙΟΝ -- ΦΦΡΥΓΑ͂ΝΟΝ 

ΦΡΟΥ̓ῬΙΟΝ., ρτυαωορδέάῥωπι, Ῥτορωρηασιῖωρ, Ἐρ 4 ΧῸ, 
'δγπιπι. Τὰ, ΥἹ, 2. τὰ φρούρια. ἰὰθ φαοᾳύο 2 Νίδοο. Χ, 85. 53. 
ὝΙΠΙ, 19. Ἡογοῖ. φρούριον, προφύλαγμα, προφυλακτήρευν. 

ΦΡΟΎΡΟΝΣ, ρναρείαέαγέμε πιέΐδο, οιδέοδ. ἘΞ. Χ) ΡΊυΥ, 
ϑγπιπι. 2 ϑ τω. ΨΙΠΠ, 6. φᾳρουρωῦς. γιάδ βαρτιᾷ δὰ φρουρά. - 
Ἐ53» σωδιεγδαπὶ, ὅγπιπι. ἃ Ἄορρ. ΧΧΙῊ, 1. Ὁρὶ 1ρδδμι 
ψοοθπὶ ἈΘΌτ. ὈΧΡτδδδί886 νἱἀδίος, υὐ δάδο σοροποπάθπι 81ξ 
φαρουρὶμ. υξπυδο Δρυὰ ΤΙΧΧ Ἰοριτον, Ῥεδείθεε Οοά, (οἐσέξη. 

ἀϊδοτῖο δὐ ϊι φαρουρσὶμ ἐν πᾶσιν, ἀρὰ οὔηθ8 80. [πἴτ. 2,6“. (γ. 
᾿χεὲ Μδ. γεπι. φρουροὺς, φύλακας. δεγολ. φρουρὸς, φυλαξ, 
σωματοφύλαξ. Οοηξ, “2εἰέαπ.. Κ. ἢ. ΤῈ, κά. 

ΦΡΤ ΑΓΜΑ͂, ξνηοπιέμσ, φοἰαξίο, φιρονγδίέα, αἀγγοσαηπέξα; 
ἑπδοίονωξα, ἑαοέαπέξα, οδίεηέαίδο. ἸΜΔ, φχαίέαἐξο, ἕϊεπιον. 

. 76τεμι. ΧἼΙ, 5. ἐν φρυαγματε τοῦ ᾿Ιορδάνου, ἴπι οἑαξέοπα Ἰοτάϑοῖδ. 
Οομῖ, Ζοοϊ. ΧΙ, 5. εἰ “44. Ἵλεοά. ἴοτεια. 1,, 44. δὲ δεῖδπι 
ἂς Ἰοτάδπο βϑίπιο θεῖ, ἘΖθοΒ. ΥΠ]1, 24. ἀποσερέψω τὸ φρύαγμα 
τῆς ἰσχύος αὐτῶν, ἀνετῖδηι ἑαοέαπέξαπι το οτίβ Ὠ]οτα αι. Ὗ 149 
εἰ Επξοοϊ. ΧΧΙΨΥ, 2ι. δῖ. δρυὰ δ έμεάκολωπι ἀθ φάμοα. Ζέδετ, 
ἔετα δὖ ἰπίτίο ; μεγαλαυχίας ἐμπίμπλαται καὶ φρυάγματος. -- Ἰ)Ὲ, 
τἀ σαὶ Α. εἰ ΤΙ ΧΧ ες. 64, ἥοπι, Ἠοδ. ΕΥ̓͂, τ0. ἐκ φρυάγματος 
(δὶ Ιοροταηῖϊ 931. 20. γγ146 δαρτὰ 8. φῥαγμα.) φυοὰ ἴῃ Ζ.65: 
ον .78. Βτοπι, ὀχροπίξουν ἐξ ἐπάρματος. Ὁπῆε σοττέροπάας 

᾿Ἡδογολέμα, δρυὰ αφύεπὶ ν]ρὸ σοττῃρίο]εορίτυς: ᾿Ζκ φρυασμοῦ, 
ἐξ ἐπαρμοῦ. ΟἿοε4. 478, ἐπ ῬΡρορῆᾶ, φρυάγματα (1665.6. φρυάγμα- 

᾿ 109}0 ὑπερηφανείας», ὑψηλοφροσύυνης. εεγολ. φρύαγμα, ἔπαρσις, 
μετεωρισμαγ ὑπερηφανεια. 7εᾳ. Ογνὶὲ 275. ὅγεπι. φρύαγμα, 
τὸ ἀλόγιστον φρόνημα. ὶΔδ φυσᾳπο 5 Μίδρο, Ί, 16. δὲ τὸ τῆς 
δυνάμεως φρύαγμα δἰνερέξπιγ) οναξέοπεπι θαογοίξιϑ ἀδποιαῖ, 

ΦΡΥΑ͂ΣΣΩ, ΤΊΩ,., ἤνγεπιο, εἴδνοσ. Ὡλλ, σοπιρσθρέωγ. 
Ῥε. 11, 1. ἱνατέ ἐφρύαξαν ἔϑνη ; ηπᾶτα 77οπιογῖς ρϑιῖες ὃ 
ὩΡὶ ΤἈδοαονεέμδ ἔφραξαν ἱπϊετρτοίδιις ηλαζονεύσανεος 510» 
δγοΐ. ἐφρύαξαν, ἐκινήϑησαν,, ἐπάρϑησαν, συνήϑησαν. δ ἐδέμα 
δοτί δεπάυμι ἑυάϊοαῖϊ : ἐπήρθησαν, συνήχϑησαν. Ἐςχφυϊάθχ ]000 
ἐπάρϑησαν τορόποτα πτ8]16πὶ ἐταράχϑησαν ὁ διίάα, φαὶ μαρθὲ 
ἐφρύαξαν. ἐταράχϑησαν. Οομξ, ᾳυοᾳυο Ποχαρία Τοαΐκι. }, 6. 
.2.ε5.. Ογν ἐδ 5. βτοπι. ἐφρύαξαν; ἀλογίστως ἐπήρϑησαν. 2 Νῖδςο. 
ΨΙΙ, ὅ4. φρυαττόμενος ἀδήλοις ἐλπίσιν, δἰαίμδ ἰποοεῖδ 56. 
Ζοπανγας 1.5. 1τϑω6., φρυασσόμενον, ἐπαιρόμενοι, απὸ τοῦ 
φρυάσσω ῥήματος. ὅ Μά οο. 11, 2. σϑένει πεῴφρυαγμένος , ΡῬοῖδῃ- 
4ἴὰ εἰαίμα. δὶ. Τίοαο». δῖο. 110. 1. Ρ..2}8. ἐπὶ τῷ πλήϑευ τῶν 

᾿ τέκνων μέγα φρυαττομένη. Ἡδογοὴ. φρυάσσεται, ᾿ἐπεγεέρξεεαι, 
᾿μεγαλοφρονδῖ, γαυριᾷ. Ἰᾶάδην: φρυάττεέεαι, ἐπαίρεται. Οοπέ. 
᾿  εοεοἰέπρ. τὰ Φίοα. ϑ[ο. ἸΥ͂, γά. 

ς΄ ΦΡΥΓΑΝΟΝ,, εαγπιοπέωπι, νἱγσωζέρπ ατξάμπε, χρνο. 
Φριπα. Ἰλεοά, 6ὁὲ ΧΧ Ηορδ. Χ, ἡ. τοῖο Πσγοηγπιο, 4υὲ 
μαροῖ: ὅγο ρωπια Σ ΧᾺΧ ὲ ΤΆ. φρύγανον, ἑ. 6. ογεπιέμπι, ἐγατδ. 
ἑωξεγμπέ: αγξάας 80. πετδαδ, δἰφοσημό μέγρωζία, φιας οαπιΐπο 
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"ἱ ἐποσηαΐέο ΕΣ ἘΝ 50. ἢχ, τὲ “2. ϑολιιζεσπιδέεισ ἴὰ 
απέπι. μλέϊοέ, δΔᾷ Β.1. ἀοουΐξ, ρτορτία ποῖαι ἡγαρπιΐπα, ογοπιέα 

, δέφωδ, ἃ ΧΡ, ' 7γαημενθ, τραρονθ. Ἐοτιθδοῖς ἡποαὺρ 18 
ἐγδηϑιοτυβέ, ΄υΐα ἴῃ δηξοοδἀθπεθυε ἀπέρῥιψε ροδάετληῖ. “- 
Ὁ, δέρμα, ᾿έγαπῖδιι, 198. ΧΙ, “Φ' ΧΙἔ,,.. Ἰετειι. ΧΗ͂Ι, χά. 
Οοηξ, Δοι. ΧΧΨΥΤΙ, 3. Ηρηγρῆ, φρύγανα, ὕλη λεπτὴ καὶ δηρα. 
γᾶς Ζιοκίοοη Ν. 1" σ. ἦν 

ΦΡΥΓΑΝΑ "ΑΓΡΙΑ, , τέγριϊα ἀρνοοέξα, Ὑα ̓ μνεῖσαυ 
10". ΧΧΧ, 7. 

ΦΡΎΨΙΟΝ, . 4. φρύγανον. έφηιϊσπ ατέάμπει, Τρ δ. 
ἔμπα, οΥαηνέμπι, ἦ; 6. ὀέφητοτι ἀγξαμτε σΥοπιαγὲ αοέμ. ἉΡΊΌ,. 
7οοιιϑ. Τλοοά, ΤΧΧ Ῥε. ΟἹ, 4. στῶ μον ὐσεὶ φρύγϊιον (δγπιπι. 
ἀποόκχαυμα) συνεφρύγησαν, οδδα τὴδᾶ ἰΔηη.8πι ἐΐση πε αν ἑαΐωτο 

δτοίδοϊα διωῖ, Αὐδρ. «λζλο νέγρωΐδα ἐπ ζοοο ἀγα οηέΐα, ποῖαξ 

Ὅοναη, Ἰ1., 32. Ἑδπάθτη εἰρηϊβοκιΐοποθπι μδθϑὲ ΄ῃοητιθ Βδδς, 
ἼΡΊΌ παϑιουγ το ΐο 8 βυπιξοχι. Πεγαοίεοξα ἴα Οδέοηα »Ρυσο, 
Τ. ΠΙ..». 6. τὸ φρυγιὸν γὰρ τὸ φρύγακον λέγε», ἡ τόπον ν᾽ ἔνϑα 
εἰώϑασι τὰ φρυγόμενα ἐπιτεϑέναι, σφόδρα πεφρυγμέναν διαὶ τὸ 
αἰεὶ ὑποκαίεσϑαι. Ἐϊεογολέειδ: φρύγιον», ξύλον ξηρόν. ᾿Αρυᾶ' 
ϑιιίαηε ὁκροπίτως δαλὸς, ξηρά. ἀεδὶ 

- ΦΡΥΤΜΑ, ἐοδέμπι, οἰσσαέιεπι. ὡς Ρ σαμδειδιέπε,, "ναδίεπι, 
7πο. Του. ΤΊ, 16. Ἰμοῦο φρύγματος βοεϊθεπᾷυπι ὁεξ ὌΧ 
ματος» φυσὰ γἱἀθ ΒΌΡΙΔ. , 

ΦΡΥΓΩ νὰ] ΦΡΤ ΣΣΏΩ, ὕττω, ῥογγϑῦ, ἐογγεαοίο, »ἑόρα, 
Τδν» Ὡγὸ, ἔσγτο ἔγίρεπαο, 1,6ν. 11, κά. νέα πεφρνγμένα χίδρα, 
ὩονδΘ 8ΡΊοδ6 ἐοδέαθ. ϑιμέαϊαϑ: πεφρυγμένα» τὰ εἰς τὴν. χεῖρα 
λεπευνόμενα χίδρα σίτου καὶ κριϑῆς. - ρν ἐοϑέμπι. ρον. 
ΧΧΗΙ, τή, :- Ἰκ Ἐν. ἢ αγδξαοίο. ἔπο. Θ6ε.. ΧΩΙ, 6. πὴ ν 
πεφρυχμένον; τὸ εἰς τὴν χεῖρα πεφρυγμένον:. 
: ΦΡΥΚΧΤΟῚΝ, ἐορέωπι. “5, ἰάδια. 2πο. ἴοβ. Ὗ, 11. “ἡ 
ἑδδιη. “4142. ̓ ϑγπιπι. 1 981). ΧΥΙ, 48. Αάδο “4. 1 ὅδε. ΧχΥ, 
γ8. 46 4εο- Ῥοβίθτίοτθ ἴοοο. γἱἂσ ΒΌΡΓΔ 8. κριϑὴ οἴ: θεν “ 
Ω ΔθΌαπδ ἴῃ ν, φρικτῦξι 

᾿ ΦΥΓΑΖΕΖ “Ἢ τὸῦὶ ΦΎΓΑΖΙ, 4, Ἀιραέΐξο, Πιψα 5 ΕΝ 
Ἡΐϊηο 

ΦΥΓΑΖΕΙ"Α4:, [ιρέεἰνὲ, ρνοζμρέ, ὙΛΌΝΙΝ ἐδια]ά. γε ολϊίο. 
Ἐεατ. ΙΝ, χὅ. φυγαδεῖαι δούλων, ῥγοζωρὲ δε ψοσῶσι. νι οἴ 

ν᾿ 19: Φωερα δογνογιε οϑὶ γαδεϊο σοπέτγα ὐοηνέποδ. “-- ἢ 
ρίαν, ργοξεσί. Ἐπεοῖ. ΧΥ͂Ι, 21. πάσαρ φυχγαδεέας αὕτοι;, 
οὔμδϑθ ῥγοΐμαοας αἷυβ. 750. ἴθ: Βαδδὲ φυχαδίας, Ῥῖτο 4υ0 
Μοπεξαωοοπίο Ἰερειιάπτα νἱ ἀδῖτις φυγαδέας. «884 πΌ]}1]06. ἀμθῖ- 
ἴδι Βέοέέμα, αὐἰῃ νἱ 1056 18 δογίρτυτ οἷς ῥτὸ φυγαδεέας. : 

ΦΥΓΑΔΕΙΟΝ, γβυβέωσι, αϑγέμωηι, -ὈΪ)Ό νγ ἑάοπι. ἸΝΌΩι. 
ΧΧΧΥ͂, 15. 

ΦΥΓΑΔΕΥΤΗΡΙΟΝ, ἰᾶοα. οὗξο. Νά. ΧΧΧΥ, δ. 
106. ΧΧ, 2. 5. - ο32, πὰ ἢ 10..ὄ ΧΧ, ὅ. Μάλάο ὕὄνοηνε. 

- ννΝ 



. . Ζς : δι κί 

ήδ ςο ΦΙΓΑΔΕΥΩ --. ΦΥΛΑΓΜΑ 

1 ΝΜίδος. Τ, 56. ἐν παντὶ φυγαδευτηρίῳ αὐτῶν. Ἐμῖραέ. ἐπ αδὸ- 
σοπαἑεὶδ Κμρέεένονωπε ἰοοίδ. Τοιὰ. Χ, ιά. ἦκ γὲρ αὐτοῖς φυγα- 
ϑευτήριον, εταῖ δυΐθαι 1 γοξερίοπε, ΝΕ 

ΦΥΓΑΔΕΥ͂ ἢ. 7ωῥρίο, ἔμρέέο, ἴκ, ζεσο, δὲ φυγαδεψομαε, ἢ" 
ἐπ οαέξμπε ροΐίον. πυλὩλ ΠΡ. ἃ πλ3. ὅγπιπι, Τοῦ. ΧΙΥν,Ϊ, 19. 
υγαδεύσει., ζωφαδέξ. -- Ὁ52. ΗἸ ΡΒ, ἃ 032. 44. Πδυι. ΧΧΧΤΙ, 
Ο. - Ἢ, ναρον. Ῥεαϊαν. ΤἉΗ͂Ν͵ ». Οοπξ, , Μδοο. 11, 45. 

᾿ (υδὲ οἱ φυγαδεύονετες ἀπὸ τῶν καχῶν δαυϊ αυΐ ἔυρᾶ 68 οεῖραε- 
Ταιλῖ χα 11}}15 ροτίει]}8,) 2 ΝΜίδοο. Υ, 6. εἰ Χ, ν6. ᾿ 

ΦΥΓΗ͂Σ, Α'4ΟΣ, ζωρενων, δρϑοϊδιῖπα δόγνῶα ζωρ ἐ 
δένσωδ., ργοίωρμδ, οπμΐ. ΌΩΝ οΒ 814. τοϑοίζέο. «4, Ἐδάτ. ΤΥ, 10. 

᾿ φυγάδες. δεᾷ Ἰοροπάσπι ᾿1δὲ 6ὁδὲ φυγαδεῖαι, αἴ του! ΒαΡδπε. -- 
βοοη50. ΕΖϑολ. ΧΥ͂]ΠΙ, ἃ}. 860. 64. Οοπιρέ. - πὴ ματι. ΝΊΡΆΒ. 
ἀερωζοιδ, ἴο6. ΧΥῚ, 4. -- η», οοννία. Ἐχοά. ΧΧΙΗΠ, 27. 
Ῥανε λοδέθο οσγνίοοε ἐδ 605 ἐπ ἤμεραπι σοηνεγέοεγο. ΔΘ 2 ϑὅδι. 
ΧΑΧΙΙ, 4ι. Ρε. ΧΥΤΙΙ, άι. ΨΊ1άο εἰ ϑ8δρΡ. Χ, 10. (φυγάδα ὀργῆς» 
Ῥγοίεραπι αὐ ἐγαπε, 60. Ἰαοοθα) ΧΥΠ,2. ΧΙΧ, 5, Νίαος. Υ, 7. 

ΦΥΓΑ͂Σ ΕΓΜ1, Ῥνοβιβιβ δωπι. Ὅ)),.ὥ. Άῳ ἵωρίο. Ῥτον. 
ΧΧΥΙΗ, νΣ ᾿ ᾿ 

ες ΟΦΎΓΗΝ ἅμερα, πὰ ἰαβη. Πιρίοπάο. ον. ΧΧΥΤΙ, 22. - 
. ὈΌ;. Ρε5. ΟΧΙ, 6. Ιότεαι, ΧΧΥ͂, ὅ5. Απιοβ. 11, τά, - πθθΏ. 

͵ο5. 11,12. - 012, ἡερίο. Νυπι, ΧΧΧΥ, 6. ἃ ϑ84:. ΧΥΤΙ], 
5. - 15, Ῥάμα, Ὠοπιδη Ῥτορτ. Νδ. ΠΠ|,9. νεροτύηε γι», 
φυοά ποῖδὲ εἰἐσρεγρὲ, αἱοδέραγί, δὺξ Ὄδθ ὃχ ϑοιϊεηῖα 7. 2. 
ΜΠ ρλαελὶς πὰ ϑρέοῤῥερέο Οεορταρλέαο Ηδεὸν. ἐκέοναο Ῥ. 1. Ρ. 161. 

ΦΥΗΝ. παέμγω, ἑπέάοέδθ, πιαρπέξμαο, δέαέμγα ἐεἐ ργοσεγὶ» 
,ὅαε, Ὅοα οοπξωποία οὐδε αὐἱρσηξέαέθ [δγσιαδ (Ἡεαἰοα. Ορ. φὲ 7 ἐδ 
γ. 110. Δοπισν, 74, α΄, τιὖ. δὲ γ, 370.), ἀϊ. δξῖγρε, βόγπεδη, 
ὄγμηοιδ. ἩΞΨΝ, ϑαπίξαδγ ἴξ. ῥγοζοηραίδο. Νεῖ. ΙΝ, γ. ὅε; 

᾿ ἀνέβη ἡ φυὴ τοῖς τείχεσιν “Περουσαλὴμ, ηποὰ τοάϊτοι πιαστιέξεαο 
ἀμ τὶ. Η]ἸΥΟδΟΙ γαϊδθ. - Ἵ» οδαϊά. δέϊνρα. Ὦδῃ. ΕἾ, 12. 20. 

. ξὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐν τῇ γῆ ἐάσατε, ἐγωποιπι τα άϊ ουπι 
αἷτα. ἔῃ ἴογτγα δ πιο, Υ᾽άθ εἰ ν. 2, Οἰοδ. Ογνεζὶ: φυὴ, βλα- 
στησις, αὔξησις. διιάας φυὴν ἰηϊτετρτοίδευν βλάστησεν. [ἴῃ 
Ζεκ. Ογνἐῥ Μδ5. βγεπι. δυῖθιι φυὶ ϑαροπίϊοΣ φύσις, ετρό- 
πος. βλαστη. 

ΦΥΧΟΣ, {μσιδ, ρσόοπμα λογδαα πιαγέμαὸ γοὸ] ἔγωέξοίε 
Ῥοεῖοο, υπδο ἑαπα ἑηβοίεων ( όδοον. 10. 1. σ6Ρ. ιο0.), νεὶ 
«εἰ αἰἶρα, ζάσι περέξενιεπι, ρὲρπιοηέεπει, δεοιπᾶτιπι δ εγπιοῖ. 26. 
παρὸ τὸ φύεσθαι, φυτὸν γὰρ ϑαὶλασσιον. 880. ΧῚΠ), ,4. κατα- 
χρίσας μέλτῳ καὶ φύκεε. 113 802 αἰἰ]ῖο δὲ ἥμοο ἤἴεογολ. φύκει. 
εἶδος κομμωτικὸν γυναικεῖον. 165. Ονε δὲ Αδι βρόπε, φύκεοε, ᾧ 
“τὰς οἰπείας ὄψεις αἱ γυναῖχες ἐρυϑαίνουσιν. ϑιτι]ἴος ϑδϑωζαΐαε: 
φῦκος, ᾧτινι τὸς οἰκείας ὄψεις αἱ γυναῖκες χρίουσι. Οὐομῇ. 
ϑραπῆσηι. Οὗδδ. ἐπ Οαἰέπιαοῖ, Ρ. 446. 

ΦΎ ΛΑΙΓΜΑ, φιοά ομδιοαϊἑέμν δοὰ δογραΐων, ομδέοσϊία, 
ἴς. ρναφοσρέεπι σὲ πιαπιίαέμπι ἐἰξέέφεπέσγ οὐοεγναπαίεπι. γε υΌ. 



«“(η. ΤΑφοα. Ῥεον. ἸΥ͂, ,3.. «41. Τῶν. ΧΥΠΙΙ͂, 50. υὸὶ 1π εοἀὰ, 
οὐπι πρόσταγμα Ῥοτμιοϊαῖησ, -- τ. ἴον, ΤΙ, 55. ΧΧΙΙ, 
ϑ᾽ αι. ΧΙ, 1. δὲ δἰ: ὶ. -- ὩΥΉΥ Ρ]αΣ, 7αδοδβ. ΘΟΡΆὮ. Ἱ, 12ς 

γῶθ ἰδὶ εδὲ 46 ἀδβ,, φιρὲ φαοωγδ νένμπέ, δάφομιιο τϑοῖβ ἃ 
ΤΧΧοΐ καταφρονοῦντες ἐπὶ τὼ φυλάγματα αὐτῶν ἀϊοὶ ροίϊεταῃξ. 
1 Μά οο. ΥἼΠ|, 26. εἰ 2ὅ. τὸ φυλαγμαεα δυπὲ οαγέαθ Γϑοάδγιςπε 
δε σε οἵ οοησέδἑοηοα αὖ μέγαφωφ ραγὲφ οδεογναπαάασ. 

ΦΥΔΜΑΚΗΝ, οὠδεοαϊίά,, δανοογ, εἰρτίία,, τἴ, ρναϑδοορέμπε, 
φιεοῦ οι δέοαϊ ἐγ ὲ εἰ οδεογναγὲ ἀεδοέ. “ὍΣ, νἱποιρέεπι. Τοταπι.. 
ΧΧΧΥΊΙ͂Ι, τά. εἰς οἰκίαν φυλακῆς ν 'ὰι ἀοται οαγοαγὶδ. - ἰπλαν.} 
Ῥαγῖ. ῬδῈ, ρὶυγ. νέποεξ, Ιυμἀ. ΧΥΪ. 24. ἐν οἴκῳ τῆς φυλακῆς, ἴα 
ἄουιο οαγοογίε. Ὑ᾽ὰΦ οἱ ν, αῦ. - ποῦμε, νἐρέδα, Ῥε. 
ΤΙΧΧΧΙΧ, 85, φυλακὴ ἐν νυκεὶ, νἱρίδέα ἰπ ἀοοῖθ6, ὙίάΘ κε ' 
ΤΏτθη, ΕἾ, 19. “4. Ῥ8. ὩΧΊΤΙ, 7. ἐν φυλακαῖς, Ρδν δἴορυϊδα 
νέρεδαε, Β. 6. Ῥδ: ̓ ἐϑθῖδαι ποοῖϑηι. - ΠΏ, ἰάδαι Τά. ΥἹ1, ΄ 
20. ἀρχομένης τῆς φυλακὴρ μεσὸύσης. Ἰυοϊρίαση!ο νἐρίζέα ἀιδάϊα. 
ϑιξαίε: φυλακὴν τὸ τέταρνον μέρος τῆς νυκτὸς, τεεραχῆ γὰρ 
διήρὴτο. καὶ φυλακαὶ, τῆς νυκτὸς οἱ διαιρέσερς, καϑ' ἃς οἱ φυλας 
“ες εὡς φυλακὰς ἐφύσα τἰνμυκ μη Ἵἴρα, Ογνε μὲ 2,3.8., α», 
πρώτη. φυλακὴν αἱ τρεῖρ ὧραι τῆς συκτὸς «. εἰς τέσσαρας γὰρ 
νιεαι διιωται ἦι νας, ̓Οοπξ, δειδ, ΧΤΥ͂, ,95. ΧΧΙ͂Υ, (τὰ 
Νίαιο. ΥἹ, 48. Τ,ο.. ΧΙ, 58.. Ὠνμεὶξ Οὗ. 110.. Χ, ο, 10. ες 
Θοούμινννέ 2706. οὐ “4α». 110. 117. 0.1. Ρ, 205. Αἀάδ Ζραλίμςοπει 
Ἐ8. 1. ὁ. σ. δοβτη. γο. 18ῖ4φπο [τἰἴ, εἰ 6880 6ΧΣ ΖΖεγοάδοέο οἣεθεν 
γαῖ Παρλείίως οαὰ Νίαιϊι. ΧΙΥ͂, .5..», 105. - ΟΣ Ὁ, 
ἄοπειεβ νἐποέογιπ. ὅϑγπιπ. ΟΟΒ 6]. ΤΡ, .,ά. - ρν1, σμρρφέέξο, 
Ἐχεοῖ, ΧΧΥΙ, 8. - Σγ91, σαμέέα. ἴο». ΧΧΧΥ͂, το. ὃ κατα- 
ταάσσων φυλακὰς νυκτερινὰς, οταληδῃπ ν᾽ρέφέαθ ποοϊαζηδε: δὲ 
ποδ λοβοττιηξ ὨΝ ὙἼΥ}. δε εἷο δοσεροζιίαξς ἰῃ Δ πιδηΐδ ρόχ' 
οομαδιϊοποι ἐϊόταχιπι ἢ δὲ Ὁ. Οαμξ, δυρτᾷ δ. Υ. σκεπαστὴς 

οἱ Βικίον πὲ «Τηϊίονίξ. Ρ. 657). ΑτλΡ. ᾿ Ἶ ποίδε σθΟαΌ6 ϑέοαγδ, 

αἀἐνέαενσ, ὑπο ΠῚ αἐνέθέοηοπι εἰρη βοατρ ροῖεδε. . Ὑ Ια φ 
ααϊοία Ὡθχ ἀισίἀϊτον ἱπ ΡΙατεδ ρατῖθο, - Μὖϑ, οσοσγοξέέο, ᾧ Ἀ6 6. ᾿ 
ΧΥΗ͂, 4. ΧΧΊΨ, 4). 166. ΧΙῬῸ] γ..δὲ δἰἰδθὶ..- ὦ ὯΝ, ἀσπεμῃ 
οοσηοξξἑοπέδ. ἃ Ἀερ. ΧΧΙ͂, 27. - Μλ)9, ποογοξέϊο,. Ἰρτοῦλι 
ΧΆΧΧΨΘΙΙ, 4. - τ ὕλας αἴοπιοδ σἱρρὲ, ἃ Ῥατ. ΧΥ͂Ϊ, 10. - 

᾿ἘΜΌΗΣ, δαρέδέγιωπι, Ῥα. ΧΧΧΥΤΙΙ, 2.. ἐϑέμην τῷ σεόμαιέ μου 
φυλακήν. Οομπξ. ““6δολγὶ, “ραπι, ν. 241. - ὨλΌΌ. Νόβδει. ΠῚ 
46. ΧΤΙ, 38. Ιετοω. ΧΧΧΙΙ, 2. οὲ αἱἱδὲ :βδθρίαϑ, “ψ. εἰ 
ΤἈοοά. ι δδι. ΧΧ,, 20. 4ατδὲὲ νογϑὶο ἀδὲ δοὲ δἀπιοάιπι ἱσδορῖα, 
ᾳυδηηυδπὶ πδὺΐϊ Ἰοφυςῃ Δὲ Πομ σοπίγατίδ. -- ἽΔΌΏ, οὐαμϑένμηλ. 
Ῥ,, ὉΧΙ], το. ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου. εἄυοῖίο εκ 
οαγοονϑ δϊτηδηι πθϑπ. ἴπ Σιέγπιοὶ. Μ458. φυλακὴ ὁχ Ὦ, 1. ἐκρο- 
Ηἰζαν σῶμα. - ΠΗΧΌ, ἀγα. Ἐπεοδ. ΧΙΧ, 9. - ου. Οϑη. ΧΙ, 
8. 4. γ. ΧΙ, το.᾿ ΧΙ, 17. δἵ δλὶδὶ δαϑρίυε.. - ἜΣ Ὧν 
ἄοπιις ἐμϑεοαίασ. Οθι. ΧΙΤΙ, 10... ὄ πυρυο, Εχοᾶ, 

,ὔ 

ΦΥΛΑΚΗ ᾿Π 479. 

'Υ, γχά. 



᾿4δο΄ ΦΥΛΑΚΙ ΖΟΜΑΙ -- ΦΥΛΑΣ 

᾿ ἦν τῇ φυλακῇ τῇ ἑωθινῇ, 18 νἱρῖ!α πιδιπεῖηδ, 1 ὅδη. ΧΙ, 11... 
ἔν φυλακῇ τῇ πρωϊνῇ. Νύπι. 1, δ3. φυλάξουσι τὴν φυλακὴν τῆς 
σκηνῆς, οὐϑδιοάϊΐδηϊξ σιιδίοἀίαπι ἐδυϑετιβου)δ, δ. 6. ἐσομὦ ἑἑδς 

᾿ ἄροπὲ οἶτοῦ τἱδρονπδοῦϊυμι. Υίάο σὲ Νυπι. ΧΙ, 4, 2 Β6ς. 
Ο ΣΙ͂, 5. δα Ἡοπιον, 1, κ', ἀοϑ. 1 Βοᾳ. 1|͵,. ὅ, φυλάξεις τὴν 

φυλακὴν χυρίου, ουπδτοῦΐεε συαδεοάϊΐδηι Ποταϊπί, ἢ. 6. Οὔβεσνα- 
Ὀ1Ὶ5 ργαέοσρία, φυαδ ομδέοαϊ γε σὲ οὗδογνανγὲ ἑμδεῖς ΤὨυοτατη 5. 
Ὑίάς εἰ 2 αν. ΧΧΙΙΠΙ, 6. ων. 1], ,. ἐπὶ τῆς φυλακῆς μου 
σεήσομαε, δἴῖἴδδο ἐπ φΦιδέοασέα δοιὰ σρσομα τκθα. Ἐἰἐγπιοί, [Μ΄ οχ 
Β.΄]. φυλακὴν Ἰἰοϊοτρεσίδεῖυν τὴν γνῶσιν καὶ ϑεωρίαν. - ὙΧΩ, 
φωδέοαϊο. Ῥτον. ΧΧ, ,8, - ηο, ἐΐπιρτ. Ἃκ Ῥασ. ἴχΧ, 19. 2 Ῥασ, 
ΧΧΧΊΙΨ, 9. θιτολίᾳασ ξοτιάεδες Ἰεροπάυπι ὁδὲ πύλας» δυῖ 
πύλην, εἴ δἰζετα Ἰθοῖο ὃχ δ] 16.858. Ἰοοῖς, δὲ φυλάσσειν φυλα- 
κὴν οσσυνείῖξ, οτδ 6686 νἱἀεῖπτ, -- »Β»., φαΐδα, ηπᾶ 
ἔεσίξμν σὲ οωδέο}, δ ΡῈ) ἐθφογα, ορονένγα., Ἐσοοῖ, ΧΟΧΊΤΙ, 
“4. - εὐ γᾶτι, ομείοαΐεπα. Ῥε. ΟΧΧΙ͂Χ, 6. ἀπὸ: φυλακῆς 

, πρωΐας μέχρε νυκεὸρ, ἃ “ἐφέδία τιοϊτοιϊῖοα ᾿δηυ6 δὰ ποοξδει. - 
ὉΠΟΌ ΡΙυτ, σέρῥίξαρ, ἰε. Ῥαἐέραδγαε. Ῥε. ΟΧΧΝΥΊ, 4. δι:. ΧΧΧΤΙ͂Ν, 
χϑ. φυλακὴ απὸ προσκόμματος, τδὶ' φυλακὴ εεῖ ἴ. ᾳ. σκέπη, 
»νασσίέμπε, πιιρδἐπέθρρέεπε, δὲς, ΧΙῪῚ ΠῚ, 10, δδῖγα οὐ μὴ «ὅπλι- 
ϑώσιν ἐν φυλακαῖς, “Ὥοι ξαϊΐδουπε ἴπ δέσέξοπέδμα, δὲ, φυλαχὴ 
δδϑὲ δέαξίο, ἐπ μα φιέδ ρμαγδέείεγο ασὐσὲ,, αν ]οΔ:6π. οπξ, 
δια. ΠΠ|, 34, ὁ. ΗδΡ. 11, κι. ὅγγω: ἐπ σεγϑες ἑρσογώπα,, δατιδα 
δόάεπι. 4 Νίαοο. ΧΙῦῚΠ, 15. φυλακὴ νόμου, οδοογωυαέξφ λορε, 
Ζεγολ. φυλακὴ, φρουρὼ, εἱρκτὴν ..τήρηασις ἐνεολῶκ... ἸΠόλς 
Θεσσαλίας παῤοξυτόνως, ὀξυτόνως δὲ ἀγρυπνί. 
ες ΦΥΛΜΑΧΖΖΟΜΜἝΑ͂), ἐπ οαγοώοτες οοηέλοίον., ἐῃ οατσένε 
οιιδέοαϊον. ϑ8δρ. ΧΥΠῚ, ά. ἄξιοε μὲν γὰρ ἐκεῖνος στερηθῆναι 
φωτὸς καὶ φυλοακισθηνοιν ἐν σκότει, Ὧδαι ΘΙρῸϊ απλάσιηι 1Ηϊ, 
αυΐ Ἰυδϑ ρνϊνεμες δὲ 8. ἰϑθθεξοοδο. σϑεζὸ σδεούέκηέιν.. 
εἷς ΦΥΔΑ ΑΙΣΣΑ͂ (μὰν βασίλισσα φὲ βαλάγισσα, Οουξ. Κ'αἱ- 
οἴσπ. δὰ Τλδοονέέ. “«ἀοπέώς. Ῥ. 541... διδέοε ζοεπιΐπα, ἢ. ἃ. 
δωδέοαϊέγές, ΛΒ φᾶτε, ἔοει. Οδαῖ. 1, δ. ὌΝ ν᾽ 

᾿ΦΥΔΧΤΗ ΡΖ, ρμλγίαοίογέα. τήμῃ;), ρμένελδἑ, ρεμρέ- 
παρέα. ᾿εῦν, πὲ. ἘχοσΒ, ΧΙΠ, 18, γίᾳῴφο «δὰ ἢ. 1. Ποεση» 

. πεῥίἐφγὶ ϑοδοξέα. ᾿ Ἂ : ἽΣ 
ΦΥ΄ΛΑΞ, ομδέοθ. ἘΔΥΊῸΣ ΡΙΌς;, Θαπιπιααϊαεὶ, Ῥορυῇ 

ῬὨοθηΐλοίθθ, 8. ἰβοϑΐδθ Ὡγρ18 Οδηιιδθδ 1π ῬὨοδαδοῖα, 5910 
ἀϊοῖϊ ἃ 102, ομδίέμδ, 4Ὁ. ομδέξαΐεδ. ὁναολέαξεε, ηπὲὶᾳ ὃὉτα- 
116 οταὴῖ τοδυδεΐ δὲ ἥσγιηὶ. Ἐζϑοῖ. ΧΧΥΣ ΣΙ, 11. φύλακες, οὐ» 
δῖοάεξε ροτῖΔθ, οσοσβέϊοτοσ, νἊ} τλ! 166 ρῥχδοόδιἐδαυὶῖ, -ἃ κα, 

ολλό (ΟΣ ἴῃ ὁ τιαϊϑοῖο, τὰ πὶ ὯΌΣ, τ δἴο.), οδαξαϊίε Ρε5διέμ, 

πη Οοηΐ. 2. εἰ δ. ἐδκίξ, ῥγοέστέξ. ἴϊὰ ηαυθᾷσο, ζμέλεγδ. Οοιξς 
Τ μίογὲ ἑἑοεί. δαον. 110. ΙΓ. ο. 4. - ἸΘ25, δογοπαξὲ, 
Ναῖ. 1Π|,.17. φύλακες, δ 8ῖ Ἴ12 Ἰάσπι ἀδποΐαγοι, ἀυοὰ ἼΧΩς 
σμεέραϊίο. Ῥτιδοῖεζρα τερδὲ δς ῥτίμοιρο, ηυἱΐ ἢ. 1. ἐμτο!ϊ ρει ἀξ 



' ᾿ : ἱ . ΝΥ 
[ 

ΠΥΦΥΔΑΞῚΣ --- ΦΥΔΑ͂ΣΣΣ 6ὃϑΟΊάδι 
δύπῦ; τϑυξο φύλακες λαοῦ ἀϊοὶ ροδδυπῖ, - ἘΠῚ ρδγῖ, ἔοθαι, 
ϑγπισι.. Οδηῖ, Τ, 6. τὐϑὶ φύλαξ ἴπ σοῦότα δοθπιίπῖπο ροηϊίας 
Ῥτὸ φυλάκισφει. -- Νς, τερέθ. 2 ϑᾶτὰα. ΧΧΤΊΠΙ, 5. φύλαξ ᾿Πρραὴλ, 
ουδῖοδϑ [8.66}15. γὲάο δὲ 2 ϑ8δ. ΧΧΙΙ, 5. 4). δγπισι, Τἀεοί, 
εις, ΧΧΧΙΙ, 51. εἰ οοπξ, ηατδὸ ἀθ᾽ ζονὲ δμϑέοαδ οεὲ Δἱὲς 
ομδέοαέδωδ οὐϑοῖνας δραᾳηλόπιέμδ δὰ Οαξέέπι, Ηγπιμ, ἰὼ 7ον. ν. 
δι. Ρ. 56. - ὋΣ, ἰσραίμα. ὅγπιπι, Τλδοα Ῥτον. ΧΙΠ, 17... 
᾿Αὐἀπιοδπαι ἔβορῖο Ἀ. 1. Ἰαρόσαστῖ ἬΝ, - Ἴ᾽ Ὁ Ῥατῖ. ομρεοέφης. 
δι. ΙΡ, 9. 1 ὅδ. ΧΗ, 20. - ξϑοῦ9 Ἴ5᾽ Ὁ, σωδέοϑ ναδογιώπι, 

1 ὅδ, ΧΥΤΙ, 22. δ τὰ 
ΦΥ΄ΔΑΣΞΊΣ, ἰ. ᾳ. φυλακὴ, ομϑέοσέα, ῬΎΚΆ., οἰἐδέοαϊο. Ψ 

1.2. ΧΧΥῚ, 5. πρὶ ὙχΏ, οὠδέοαἐδθ, Ἀγ δυθδῖδπείνο Παβθυϊ ἃ 
ταᾶ. Ἴχ. Νῖα]α Βίοίἑμα ἰῃ Ὑμδοόδυτο 800 δὰ “θυΐ τϑζυ]ῖῖ. «. 
ῬΡΊΩ ΡΙαγ. οὠμδέοαίαο. ϑαπιατέέαπ. Ἐποάὰ. ΧΤΙ, 4). φυλαξέως.. 

ἘΦΥΔΛΑΡΧΗ͂Σ 1. ᾳ. φύλαρχος, ἃ Μαος. ΥΠΠΙ, 32. 560. 
οοὔ. Καί. Ὀδὶ Ὧοπ 6ὁδὲ ποπιεὰ ρτορτίιμηι, 56ὰ δρροϊβεῖνο κὰ- 
τιδπιάτιαν, οἱ μεριδάρχης τ Νίδοο. Χ, 65. "τ 

ΦΎΛΑΡΧΟΣ, ἐγέδιιβ ρνέηοορθ. βου ργαςζεσέωμο, ἐγέδιε-. 
πιεδ. ΣΦ 101» 46 η20}" ἐγέδωδ. Ὥραι, ΧΧΧΙ, 2. Ὠίεογολ, φύ-᾿. 
λαρχος. φυλῆς ἄρχων. δῖ5 ἀυοᾳῃ Ἰορίτος 5 Επδάτ. ΥἹΙ, 8. (υδῖ 
ἴδια φυλῶν ΤΟρΡΟΠΘΓΘ τπ8]|]1θπι,͵, Ῥιά6 ἱπέτγα 8. γ. φυλή.) εἴ 
δρᾶ 7οεσρλωπι Α΄. 2. ἘΠ᾿, σ. Ρ. 161. αν. Ὠεϊλάδ, αποπΐδηι 
φυλ᾽) βδϑρίυιβ ποῖαι σαπέδηε , φύλαρχος 4ἀπθσ486 ργεποέρεπς, 
ἄμοσηι φισπιομηφιθ ἀοιοῖδϊ, ὧε 5 Επάτ. ΥΠΙ, δ4, 59. Βοῦε. 
Ὡσ, ρῥγίποίρες, οοἶδιο Εδάν. Υ1Π, 24. δ9. δὶ νοοῖ δἴϊδπ, 
τεδροπᾶοι ὅ Βεάτ. ΥἹΠ,, 96. 001}. Εἰδάτ. Χ, 5. ὕὕπάο ετἴδια ἀ6 
πιδέξέιοπε ἄμοο ἀϊοϊταν. 2 Μδοο. Ὑ1ΠΠ, 52. φύλαρχος τῶν περὲ 
Τιμόϑεον, ἀκ πυλάτααι Τιοῖμοὶ. ϑοουπάυπι Δωεπὲξ νογϑῖος 
ΣΙ ΘΙ, φύλαρχος δεῖ ποπιθα ργορείπτι Βοπιλῃ!5 ουΣυβάδπ), ἱπιρασί ᾿ 
εἰ ἐπίπιῖοὶ [υὐδοῖ9. Ἀδεγοῖ. φύλαρχον, χορήγιον, τιϊδὶ ἰδρ6Ώ»- 
ἄυπι χορηγόν.. ἼῚ ἢ 

᾿ ΦΥΛΜΑ ΣΣΏ., ὙΊΤΩ, νἱριϊας ἀαρο, - ομϑέοοῥἰο, δοννο, 
δὕδαγφο, οανθο, ἐπϑδέαΐον., δὲ φυλάσσομαι, ἰἄεπι. ἢ1Ώ3., ἐδ 
τηδαϊδο. ϑγηὶῖπι. κα ϑϑια. ΧΧΥ͂, 420. πεφυλαγμένη. Ἐπ δοὸ νϑδῖν 
δίοῃθ σοσρα. Ββοῦσγ. ἰΐα νοσέοπάδ οδδουϊ: απέπιαπε ἐγεέπυϊοονίνι 
ἐμογπε Κωπαο ἑαοΐεέ δαπὶ οἰεδέοαἑέαπι ἐπ σεγναέωνα ξωπαϊΐ, Αἀ-΄ 
χηοάμπι Βὲο Ἰδηράθεο, ἱπιπηο ἱπορίυπι. 6886 11 εἰρδέοαέξαπι, 
4518 ποῦ νἱάοι ἢ Ατρϑίϊτον ἱρίτυς, πεφυλαγμένη ροτίῃβ ρεττῖῖ- 
ὯΘΓΘ δὰ νοοθῖι ἩΔῪΝ, οοἰξέσαία, ἴῃ δοιοοοράθηεθιβ, υδὲ 16 Ρ1-. 
ἔυΣ; δέ ογὲφ απίπια ἰοπιίυὲ γποὶ ὀοἰέσαέα ἐπ [αδοϊοιέο νέέαγπυι 
ΟΟἸρατα δαΐμι δο]θπιιδ, απδὸ Ὀ6η6 ουϑιοάέτα 8δὸ ξυξατδ ΄ 
τεδῖρθιιδ ἀἰΠ]Πραπίες δοσναῖα ψοϊυμημδ. - ὍΠΙΠ: 212. Ητρῃι. οἱ 
ἹΝΙΡΒ. ἃ ἼΣΙ, πιογιδσ., πιοπθοῦ, Ῥε. ΧΙ͂Χ, χχ. ὉὉ1 ποι ἰεχογαὰὶϊ 

ΧΙ, 868 γοοῖ δοῦγ, εὐἰρποσγυπῖ ποϊοΐπϑιι, αυδαὶ ΘΥΤ. ΟἹ) 

ἴπ Ἐμλρεοὶ Ὠδροὲ, υξ σϑοῖε  οελῥεγμδ πιοπαΐε δὰ ἢ, 1, 2ποι ΄ 
ΕἸΙΧΧ Οολε]. ΧΙ], 12. φυλάσσου τὰ βιβλία ποιῆσαι πολλὲ;, 

γοὶ, Κ. β Ἐ Ὁ 



ἀδι ᾿ ΦΎΛΛΑ ΣΣΩ ἢ 

οἄνο ἔδλοοτα Ἰίδεοβ χωυ]ίορ, Ψίάο εἴ Ἐοοι. ΧΧΧΊΤΙ͂Ι, 4. 5. 6. 

Ἐπτοοῦ. ΧΧΧΙΠΙ, 8., τοῦ φυλάξαι τὸν ἀσεβὴ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, 
αὖ ὨΒοτῖοτῖβ ἱπιρίυπι δὰ ψιῖδηι δι δ οηθη ἀδηάδτα, Αἀάα “14ε. 

ΟοΒε). ΙΥ͂, 15. υδὲ οανοηάὲ ποιΐοπδ Βαροῖ, πάρ “«φιέέέαα 

στοιβϑίουοπι 6586 ΨΙΣ οχ δι άνϑεῖπι, Οοπἕον 4υοατο “Ὀγεδὲ- 

δἰμπε α΄ νογδὲὶ6 πιραϊὲφ ΝΝ. Ε΄. Ῥ. τὰ. 409. 8ο οπιστ. 72]. ψ', 548. 

᾿ς Ἀπ ΗΙΡΒ. δ Ἴ12, δέραγο πι4φ. ἤησ, Τιον. ΧΧΙΙ, 2. φυλαο- 
σέσ ϑωσαν.- Κξωΐ. οανθαπέ, - ἸΛΛ] ῬΊυςσ. οδα]ά. "ποηξεξ, εαμέϊ, ᾿ 

Ἐπάν. ΤΥ, 22. πεφυλαγμένον, οανοηόδ. - ΠῚ, δραῦᾷο, ν6ῃ- 
ἐἰίο. ὅγπιπι, Ῥτον. ΧΥ͂, γ. ὉΝὲ ρζὸ 51" ποὺ Ἰδρὶῖ τ Χὺ, ἃ 
Χ, ὃ Φγωδέμδ Θὲ Δ}1}1 οχιδιτᾶσῦμξ, δ6α Ροσπιηδέξοι ἐπὶ 
ἡ εἴ καὶ δἴαϊυ! , - πη ΡΙΒ. νένήβοο, νέέαπι σοπσεννρο. ἘΞοεῖι. 
ΧΥ͂ΤΙῚ, 27. οὗτος τὴν ψυχὴν αὐξοῦ ἐφύλαξε, Βιῖο ατιέμοδαι 
ΒΌϑιι δεγνανέέ. Οομξ. ἴοῃ. ΧΙ, 5. - κὖ5, οἰαμαο. ἴδταϑαι. 
ΧΧΧΊΙ, 2. ἐφυλάσσετο ἐν τῇ αὐλὴ τῆς φυλακῆς, ομδέοαεσδαέωγ 
λὼ 80]6 εδεοδεῖβ. Οοπξ, Δοῖ, ΧΥΠῚ, 2Ζδ. - τοῦϑ. δοϑγοὶδέθ. 
Τετεηι. 1.11, 25. - ὈΣΩ, σιδέοαϊτα, 1 ὅδ. ΧΧΊΙ, “5. - 
ἘΠῚ, φὠΐθϑθοο. 7η0. ἨδΌ. 111, 10. φυλάξεις : τῇ φυξὰ Ἰορετῖ, 
δυὲ οὖν ἐΐϊα ἰγδη δι οῦῖϊ, πιὸ ἑβίογδσο ἔδίθου. -- ὙΠ12., δέραγα- 
ἐμ8. ϑγπιπι. Ὅδαι. ΧΧΧΙΙΠΙ, ιθ, φυλάξαντος. - ΓΙΧΣῸ,, ἕη 
νίοίογέαπι. Ῥτον. ΧΧΙ, 28. φυλασσύμενος, ἑέα μέ εἐδὲ αἰδέέρεπ- 
ἐὰν σανεαῖ, Τιεροτυῶξ ὙΧἢ. - Ὑ{3. Ῥτον. ΥἹ, 20. φύλασσε 
ψόμους παεῖρός σου, οὗδογνῶ Ἰαρ68 ραϊείς τὰξ. Ὑἱᾶάθ δὲ ῬΊονυ. 
ΧΧΥΠΙΠ, 27. οἵ οομῇ, ΘΔ]. ΥἹ, 1:5. δὲο δδάδην νὸοχ δδερῖυ 
αρυὰ Οτδδοοῦ ὀχίοτοα οσουσγις, Ὑίάο ρῥγδεῖονς 7») οὐγέτεπι κὰ 
ἹΝδίι. ΧΙΧ, 20. ζεχ, Ν. Τ' 68. ἢ. ν. Αραηά 7πλεοασοέ. ῬτοΥ. 
ΧΧΥΙ͂Ι, 1δ., ἘΔῚ δοτῸ 6δῖ 46 δήροσθ, ποῖδὲ οὐδορ θέον δῖ» 
γαγδ, ὅκπο οοἶεγθ. ὙΜίἀδ δΏρτα 5. διατηρέω. Οοῃξοτ φυοηῦθ 
Ομὲπέ. φὲ δὅδχέ. φατέ. Ῥ8.1,Χ, δ. - ἼΧΣ, δε γοιῖμα, ἴ68.1.Χ,.,.:. 
1 οροταης Ἴ2, δ φυλάσσειν ἴα ποίίοηο οοὐδπαϊξ δὲ οωγαπάὶ 
ϑοσερατυπε, ογθδ δυσὶ φυλάσσων τὸ φύτευμα. -- 1)}0, απέξείδε. 
ΝόΒδη, 11, 16. - ἼΣΡ, οἰαμαᾶα. Ἰοτοαι. ΧΧΧΥΙ, 5. φυλάσ- 
σομαε. ἐπιρεαον, αποταΐπιδ προ τεπιρίθηι δάϊτε ρορείι. 
- πίων, 7 αοἷο. Ὥδωι, Ὑ, 156. ὥστε φυλάσσεσϑαε ἡμέραν τῶν 
σαββάτων, υἱ οὔδογυεα ἀἰθην δ Ραϊοτυιν. 510 Φεγοαοίο }1Ὁ. 1], 
ο. 4δ. φυλάξας τὴν κυρίην τῶν ἡμερῶν «81, φμὲ οὗεογναξ εκ 
οοπϑεέξέμέωπι. 1 Ῥατ. ΧΧΥ,Π, 7. φυλάξασθαι τὰς ἐντολάς μου. 
- ΗΒ, αδροδέέμπι, Οφη. ΧΙ., 56. τὰ πεφυλαγμένα ἐν τῇ γῆ. 
- ΒΚ, δρεομέον. ἴοεα. 1.11, 8. ϑραδσι]αΐοτοδ οπδιοῦΐδο οδυδα 
ἴῃ δρϑου]α οοῃδιΐξηε ογδηῖ. - ς, αὐδοοπάο. Τοῦ. ΧΙ͂Ψ, ιὅ. 
ἐἐ γαρ ὄφελον ἐν ἅδῃ μὲ ἐφύλαξας. Αὐδε ὅϑγπιπι. Ῥτον. ΧΙ, 22. 
- ἜρΡ, ,)οαΐο. ἃ Ἀορ. ΧΙΧ, 5. δὲ ἴδεη ἐφύλαξα 68ῖ Ιοοῖϊο 
ΔΡοτῖδ υἱτοβα ῥΓῸ ἔψυξα. - ἴΔλω, Ῥτορτ. δίονο, οοἰξοοο ἐπ 
ἴοοο σαἴϊέο, αα φιόπι αὐῤέμα ποπ ἔαπε 7αοἱΐο ραέοεέ, οἱ πιεῖ Ρ. 
ἔιι607᾽, ἐμέτεπι ργαθδέο. 7πο. Ῥε. ΧΙ͂Χ, χα. Ὑίαδ 5, σκεπάζω εἰ 
προΐστημι. - Αϑῶ, Τενεγον. ἃ ὅ8πι. ΧΧΙΧ, 11, Ἐοχίδεςο ᾿νϑ 
Ῥετιπαϊδγωως οὐ τῶ, αυοά νἱάθ 8. ν᾿ τηρέω. - δῷ Ηἰρῃ. 

΄. 

! 
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Ῥεγάο. ἘσεοΒ. ΧΧΧΊΥ͂, 16. Τιοροταπε πες; ομδέοάϊἑαπε, 
αυοᾷ τοοϊυς νἱάοιατ. ίάθ ϑμαέογὶ Απέϊογίξ. ρ. γ86, ᾿. 
ἬΩ, δεηξίο. 166, ΧΧΥΤΙ, 4. Αἀάο ὅγπιπι, ἴε6.ὄ Χ, ιν. τὰ 
πεφυλαγμένα αὐτοῦ. Ὠθοάδυχοτθπε δ ἼὩ, οὠδέορενίέ, ἀδοὸνωαρίξ, 
- νον, αμαϊο,, οδέσηιρογο. 1 Άεβ. ΧΙ, 58. Ρτον. ΧΙΧ, 27. 
δ. 1Π|, ι5. ἴπ ροδιδγίοτὶ 1οοο Ἰθρογαιῖ Ὁ. - ἄρ, 
Οεη. ΧΧΥ͂Ι, 5. ἐφύλαξε τρ προσταγματὰά μου, οὐεεγνανέέ Ρτδῦ-. 
Φερῖα τιεὰ. ὅδ. ΧΧΧΙ, 24. "9. φύλαξαι σεαυτὸν, μῆποτε 
λαλήσης, οαν εἰρὶ, πὸ Ἰοφυατίδ. ὕχοά, ΧΙ, 11». φυλάξεσθε 
τὴν ἐντολὴν ταύτην, οδεογμαδὲέέέα Ὦος ρταροθρίαπι, Υὶάο 4ος- 
ᾳ:6 Ἐχοά. ΧΥ, 26. οἵ Ιου. 1Ι, 46. Νυπι. ΙΧ, ι0» φυλαξονταςε 

πὴν φυλακὴν τοῦ ϑεοῦ, ουδιοάΐδεηϊ ουδεοάίαπι Ὠοὶ, ἢ. 6.. οδα 
Φεγναδιιπέ ργαδοθρίιπα 1.61, Οοπῖ, ) Ἀερ. ΤΙ͵ 3... Ῥὰν. 
ΧΧΙΙΠΙ, 6. 1 8δπι. ΧΧΙ,, ά. εἰ πεφυλαγμένα τὰ παιδάρια. εἰσὲ 
πλὴν ἀπὸ γυναικὸς. 5ὲὶ πιοῦο ρυοτὶ αὐδέἑπιξεςδοηξ ἃ πηιυ]ΐοτα. 
4 ὅδαι. ΧΙ, 6. οδί δϑᾳυβ δο οι οὖεϊεγε Ποῖδῖ, 80. ουδοβδΐα 
Ὁσδρὶ86 οὐπὶ ΟΡδβεγνδίΐοηθ οἷὰ8 ἐβὲ οοηϊπποία. , Ἀος. 1{, 44, 
οὐκ ἐφύλαξας τὸν ὅρκον Αυρίου, Ἐρὴ δεγναδέξ Ἰαταχιδηϊαπ) 
Ποοαιΐηΐϊ. δὶ. Πεγοάοέμδ 110. 1. ς. 166, τὸ ὅρκιον ἐφύλασσον. ἃ 
Ἀορ. ΠῚ, 6. ἐφύλαξας. αὐτῷ. τὸ ἔλεος τὸ μέγα τοῦτο, 9εγναϑβέξ 
Ἅ}11 ρταιίαχα ἤδη πιᾶριδηι. 1 ἈΦρ. ΥἼΠΙ, 25. φυλάσσων διαϑής 
κὴν καὶ ἔλεος τῷ δούλῳ σου, ϑδογναηδ ἔοδάυβ δὲ σταῖῖδπι βουνὸ 
ἴυο. γίαο εἰ 2 Ῥατ. ΥἹ, τά, Νοβεαι, ἰ, 5. Ῥϑαίων. υχ ΧΧΥΊΠ, 
“ὃ, 2 65. ὟΙ, ο, φύλαξαι μὴ παρελϑεῖν ἔν τῷ τύπῳ τούτῳ, 
'σανδ ἰταβθαθ Ρδὲ ΒΟ ἰοοῦαι. γιὲθ οἱ [9Ρ. ΧΧΧΥΪ, αἱ. ἃ 
Ἀερ. ΙΧ, ,4. ᾿Ιωρὰμ ἐφύλασσεν ἐν Ῥαμωθϑ κ' τ᾿ λ., Ἰοτδιῖι 
Ῥγαφοίαϊο δέαδαέ ρτο Ἀδιβοῖὰ ἴω Οἰ]οδά, 1ρ86 δὲ οὔγηΐδ [5τ86] 
οοπῖτα Αξαδὶ, τορϑη ϑγτίδθ. 2 Άδρ. ΧΙ, 5. φυλάξατε φυλακὴν 
οἴκου τοῦ βασιλέως ) ομδέοαΐαπι αρείΐς ἄοτιυβ τορὶβ, «ἰ "ᾶζ. 
ΧΧΙΠ,, 32. φυλάξουσι τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς, Ἔχομδέαρ αφοεπέ 
ἦπ Ἐδθόσγηϑουϊο. ΡΒ. ΕΧΧ, κι. οἱ φυλάσσοντες τὴν ψυχῆν. μου, 
ἑπεεαϊασέεα δι ΐϊτηδα τόδ. 8. ΟΧΙΧ, ι56. ἐφύλαξα. 1,6 ρ60- 
ἄπ δυὰ ἀυδὶς ἐφύλαξαν. Εἰτπιαῖ Ἰδεϊηυβ ᾿πίογρικθ. ΤΙ δγϑίη. 
ΨΙΠ, γ. ἀγροῦ στρουϑία ἐφυλαξαν καερυὺς, Ρϑ55ετε8 δρτὶ οὖὗ- 
δογναπέ ἴδιιροτα. ἴεσθων. ΧΙ, 2ι. φυλάσσεσθε τὰς ψυχὰς 
ὑμῶν, οανείθδ δαϊτΔ 8 νοδβῖτίδ. 7π0. Ῥβαϊπι. ΧΙ, ζ' φυλαξειες 
αὐτοὺς 8. αὐτὰ, δογναδὲσ εἐα, Ὠδπιρο οἰοφαΐα ἴυ8, ἃ. 6. ),αοὲὲς 
οοπιργαδαδὲς, δα νεγὰ 6486, δέ αὖ οπιπὲ βαἐδεέαέο γοπιοέα. ὁγπιπι. 
Ῥο ΧΝῚ, 4. υδὶ οανενα οἱδὲ ποιοῖ, δὲ Κϊμέρ: ροτ ομσίοηϊγε, 80 
Ἡἱϊαγροηγπιδ ρὸν οὐφαγνάνγδ' πι8}]Ὲ ἰταπϑιί]ογυηῖ. χδϑεῖοιρδα 16- 
εἰν Νυ. ΧΧΤΙ, 38. ὉὉῚ νογθὶβ φυλάξω λαλῆσαν (νοτίοηἀϊδ: 
αἰὐἐέψ ον ε7" 8. σἐμαϊξοθα ἰοφαῦ, αὐ Θὼ οὐαὶ ἱηβοϊτίνο λυποιμτη 
4υο4υθ δάβίβοιγ.) Ὁ181} στεϑρουάδὲ ἴῃ ἰθχέὰ Βοῦτ. ϑίτϑο.. 
ΧΙΧ, 9. ἐφυλαξατό σε, ποίαδέέε οἵ οὐὔδεγναδῖίεῖα. ΑἸ νοτῖαῃξ 
ανονδαδέξμν ἔξ. δὶτ, ΧΙΤ, 12. φύλαξον ἀπ᾿ αὐτοῦ. οανθ ΔὉ 
2}1|ο. γῖ΄άδ οἱ δίν. ΧΧΊΤΙ, 1.5. ΧΧΧΙΙ͂, 42). διτ. ΧΧΥῚ, 1". 
ὀπίσω αναιδοῦς ὀφϑαλμοῦ φύλαξαι, οανο τίθῖ ὁ ΠΠ ΒΘ ΘΕ ! 

ε 2 
} 



ἀδά ΦΥΛΔΑΊΣΣΩ --- ΦΥΔΗ' 

᾿ΔΙ 42 ΦΥΛΑ͂ ΣΣΕΙΝ, ἀο οωϑεοαίσπάωπε. - ΝΒ 
ἩΪΡΒ. δροπο. Ἰεῖοαι. ΧΧΧΥ͂Ι, 30. - Ιὰδ δι δὲ δικαεοσύνη. 

ΦΎΛΔΗΝ, ἐνέδιιδ, παξὶο, ρεπδ, 'περδέδέμαϊο λοπιέπεεπν δέκ. 

εἴεπι εἐϊνρίε, ξαπιξίϊα. ὥνε, ν'ξ. ἘΔ, 11, 5. ἐκ φυλῆς βενεω- 

μῖν. Ἀδοῖο αποδὰ δΘΏΒΏΙΩ, - ὮΝ, γρέδο, οὐίαπι  απιξέξα δο 

ἐγέδιιδ,, ΔὉ Ἡΐ)ὲ, ΔΓ, οὐ], οοπειρικέδ,, χ ϑδα, Χ, 190. “ ΠΌΝ, 

ἴῃ Ῥίατ, ϑπς ὁδ814. ρορεέμα, 1)διι. 111, 4. ὅ0. πᾶς λαὸς, φυλὴ, 
γλώσσα, ΟΙΏΏ18 ῬΟΡΌΪΌ8, παδέο, Ἰίηρυα. ὙΊὰδ εἰ δ. Υ΄,21:. 
1.εκ. Ογνεμέ 2,18. Βγεπι. φυλὴ, ἔθνος. - γε, ἔσγτα. 1 ὅδ). 
1Χ, 16. ἐκ φυλῆς βενεαμεὶν 860. «44. οὐ Οοὲ. Νιίιοσρᾶ. Ἰῖα 4πο- 
406 7οδερῆμδ «4. 7. ΥἹ, ά, ι. - ΤΣ,» ἄοπιεα, ἷξ, ζαπιΐίξα. 
Ἡκοά. ΠΠ|,.1. - ὍΏΣ, ,δασ. τ Ῥατ. ΨΗ͂, 20. 860. Καί. 86ῃ- 
βυτι, ϑοουϊαδ δῖ, - 323, ἐσγπιέπωδ, ἴξ. Γερο ον ἐδ ἐεΥ̓ ποτέ 
ἑποίμδα. Ἰαὰ, ΧΙΧ, 20. - ι'Νὴ,, ρορωίμδ., Ῥτοὸν. ΧΙΥ͂, 86. - 
ἼΩΘ.), δοερέγιεπι, δ ἀεῖϊπάθ γερπμπι, δὲ αοπιἑπαέξξο, σιέπε 
ϑέρπιιπι 686 δσορέγιπι. Νυαπι. ΧΉῊΪ, ταᾳ, ΧΥΙΠ, 4. ιεονῖᾳυο 
οἰ}. μοϑῷ. Εκοά. ΧΧΧΙ, 2. δὲ δδὲ δδορῖαβ. “4. υπ 
1, 40. υδ ΨΜΜοπεξαμσομέιδ Ἰερετο τᾶν ῥάβδον. -, ΌΌ, 
ἐδοέμδθ. Αταοδ. 111, 12. Τιοκοστὴξ ἀροεῖθ ΠῸΘ, δἱ1186 ραποις 
δαρίοοιῖθ. - υΣΟ, ομδέοαδα. αμ.. 1Π|, 56. 6260. Οὐοιερί, 
δὶ ταιπθα Ῥτὸ φυλῆς ὨδοΘθδαΥ10 τϑροπδηάηπι δος φυλακῆς 9» οἵ 
τοῖ4υιϊ ἰδεῖ Ββαθθαῖ. Οομξ, 4ποαπς ᾿ Ῥδν. ΧΙ,Π, 20. -- ΠΕυΐΌ, 
απιμία. Οει. Χ, δ. 18. ΧΙῚ, 5, ΧΧΙΨΥ͂, 58, εἰ ἰδὲ. - 
ἩΡΘῸ πΛΒυ 5. γ,απιΐέα δα ἐετιδίοηὲα, 6. ἐγέδιμδ. ἴοΒ. ΧΧΙ͂, 5. 6. 
- ρόδον, γασοπιὶ. Τυαὰ, ὙΠ], 2. 86ᾶ ἐδὶ ]οςο νξιῖοαδὶ ἐπὲ φυ" 
λαΐς. “χυοά ὀχμῖροε οἀ, “414... τορϑηδη άπ 6δεὲ ἐπιφυλλὲς) δαξ 
ἐπιφυλλίδες, αηυοὰ χεϊΐᾳαϊ 1ιδτὶ Βαρθοῖ, - ὙΡ, δὲ 
ἘΖεοι. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 19. δειβῦδι δϑουῖϊ δυμέ, -- ΠῚΒ δὲ σοπείτ. 
ὯΠ5. ῥγέποορθ. Ηαρρ. 1, ι. Οαρρείίο (Ονέε. ϑαον. ν». 647.) ἰα- 
ἀϊοο Ἰοεσοτασξ ὨΠΕΌΞΌ ,), Ῥγδοροοδίιβ εγῖδιις ᾿ἐζοσὶθ δ Σ᾿ το 
νοοΐβ 1110 6 ὨΠ8. Οοπ:ϑοζοζαπι χηΐθ δ ῬΣΟΡ Ί οι ἀ6 ἦι. 1. ῥγο- 
οδυῖξ 2Ζμκέογγμδ ἰπεξονέξ, Ῥ. ὅδι. Οοπᾷ, εὲ Ἠδρᾳ. 1, τά. Π, 
. 22. - 235. αχιριόμα, 2ο. 1 ϑαια. ΧΥ͂Ι, 58. δὶ δοιδβιιπι 6ὁΧ- 

Ῥτοδβῖβεα δοιμδθράυδ εδῖ. - Οὐκ, σαρμέ. ΝΌΠι. ΧΥ͂Ι], 5. υνἱ 
φυλὴν ἔοτία586 νοοὶ κεφαλὴν οτῖθπι δύ ἀοθσῖ, -- Ῥ5.), νἱηζά, 
δοορέγιν, ἴϊ, ἐγίδμο, θη. ΧΙΙΧ, 16. Ἐχοά, ΧΧΙΨ, ά. εἱ 
ΑἸἱδὲὶ βδδορίης. ΣΦ α. Ομΐπέα ῬΕ. ΧΧΗ͂Ι, 2. - νυ, ρογία. 
ἈσΙΒ, ΠΠ, 11. πᾶσα φυλὴ λαοῦ μου. Τὰ αἰ. “ἶσα. ᾳφαοά δεῃ- 
δχη ΤοοῖΘ ὌΧΡΥΐταΐξ, τὸ δάδο ποῦ Θρι8 δἷξ τβροόπεσο πύλη, υἵ 
μαθϑὲ οοα, Οκοη. 1άδπι να]οῖ ἄδ ]οοο Ἀπεῶ. ΙΡ, 10. -- 5 Ὁ, 
ἑμαάοα. Νυ. ΧΧΥ, 5. 1 Ῥαγ. ΧΥΙΙ, 6. ΜΊΊοΝ. Ὗ, ι᾿. Ϊῃ οἱ 
Ὡΐρθυδ 818 Ἰοοΐδ Ἰεβέγαμε 5. δι. ΧΥ͂Ι, 9. φυλὴ δὲ ἀνόμων 
ἐρημωθϑήσεταε, αὧἱ φυλὴ, 4υ1ὰἃ τῷ ἑγὲ ορροπίξιις, εορίαθ εἴ 
πιτζέξεμαϊπὲδ πιοιϊοποπι. αρδῖ, τὸ ο[ξ: “απιΐξῥία αἀπιρία φΦὲ 60- 
Ρέοδα, Ὀμᾶο οἴϊδπι ρτο φυλὴ ταροιθσῷ στωδίλθαὶ φυλῇ. Οὐοηξ. 
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ἴϑγγπτῦ. ὃ Ἐδᾶτ. Τι, 4, Βεῦν. Ὠρ ΠΏ, αἰἐρέφίοπασ,. 601}, Ῥϑτ. 
ΧΧΧΎ, 4. ὉΡῚΤΟΧΧ ἐφημερία Βαῦεθ. ἽΝ 

ΦΥΖΙΣΤΙΖ7.Α ΓΗ", Τλγέῤῥέαδογμην ἐεγγα. ΡΝ “«- 
Ῥεα]π.. ΓἸΧ, το. πσ᾽ ἐδ, 

ΦΥΔΜΟΝ, Ζοίέδωπι. οὔ, τάθαι. Ο6α. ΠΕ, 5. ΙΠ, 11... 
αἰ 8118]. Ῥ6. 1, ὅ.. ὯΒῚ ῥμχοὸ τὸ φύλλον αὐτοῦ ες βαγκαξαα 
Ἐρὶὲξεοία Χ. τὰ}. «ροεὲ. «ἀ, Ορέοίονγέξ Τὶ Το ν. 57. τοροποπάνπι 
εδὶ τὼ φύλλα α- ὅϑγηαπι. 100.. ΧΠῚΙ, 25. -- "3 νῦ. οβαϊά. παπιιδ. 
1.85. 1, 9.11..1.8. ὕΎειθα ὥσπερ φύλλα ἀρὰ ΟΧΧ Ῥτον. ΧΙ, 
λά, πὶ 81} Ββαβρῆξν ἴπ ταχῖὰ Ποῦτὶ δα τεβροτ άθαπί. ἘΠ: δα αθ. 
ζηότυη δά ἰτδαιδηίυσα νοὶ δῷ Σο ΟΊ Σ 15 ἸΧΌσΙ δ, νος] 6 ν. 28, 
δέ. ΥἹ, 4. τὼ φύλλα σου καταφᾶγεσαι, ξο]ϊα ἴπδ. οΔΓρ6. οἔ δ᾿. 
δΌταΘ, Β. 6, ἴΤΟΡΟ χοιηλοῖο: δὶ 68 ἀϊ58:ρ608 οἴ ΟΟΥ̓ΓΌΠΙΡΔ8., α086᾽ 
διπξ πϑοθδδατῖα. δὰ δβρϑὴι ἱπογωηομῖὶ οἱ. ρστουθαῖιδ. θοωὶ, ἘΣ. 
ψοσρὶς Οαπηολαγίξ αἴατ. ὁ. : π ΤῊΝ ὌΕΣ 
ΟΦΥΔΟΝ,  ρσοπδ, παξέοι᾿. ἘΕῸ , παξίο, ρορωῖμδ. “φις 

Ῥι. ΤΠ, 1. 7μο. Ῥϑ. ΧΙΙΠ, 8, ΟΧΙΥ͂ΙΙ, 11. φῦλα. ΚΊ Νίδος:, 

ἽΝ, 1ά. Ἡδσαγὸξ, φῦλον, χένος. Μιάοαϊον Φροζγό. Ἷ, 10, 2. ε:. 
δὲ ϑολινείναδδενιθ ἀοοθῃ8, φῦλον Ἰαϊλαὰ8 μδῖθσθ αὐδμῃλ 
ἔθνος. Οἰἴοφ6. Ογγι ες: φῦλα, ἔϑνη, γένη. Θ 5... 

, ΦΥ̓ΑΜΑ͂, πιαδοα,. ζατίπα αψμα δωδασία, Οὐδ, ἄεροο.. 
Ομέηΐ.. Ξα.. Ἠο8. ΥἹΙ, ά. τοῦ φυράματος κοινωνίας. Δυϊῖ]εροι, 
ἄππι τῆς κοινωνίας φυράματος, πὶ κοινωνία 5ἰῖ, δωδαοέϊο, ἃν 
κοινωνίας σοτταρίυμι δεῖ. Κῆρ. αὶ οοπιπιέχτίοπα ΚΕ πεετιξὲ, -᾿ 
Πα, ἡπαοέγας ἴδ. ἀϊοῖα͵,, αυοὰ 13 68 Σ58888 ξατίηιδϑ ἔδτο. 

νϑβοαᾶϊ. Εχοᾶ, ΧΙ, 54, πρὸ τοῦ ζυμωϑῆναι τὰ φυράματα αὐ- 
τῶν, δοῖεηαδπι ξοσιηθηϊδίδς ΘβδΘηὉ τηᾶ88Δ6 ΣΡΒΟΙΈΠΙ. 16 δὲ. 

Ἑχοᾶ, ὙΠΠ, 5. -- ὨΙοἽὉ Ρ] τ. πιαδϑαθ. πα. ΧΥ͂, 20. ἀπαρ-. 

χὴν φυράματος ὑμῶν, Ῥεϊπάιαρ ζαγίπαα. σμωδασέαες. ϑμέεϊαο: 

φύραμα, στέαρ. ἢ τὼ ζυμωμένω (Κἰδέενμδ δοσιθεβάπμι οδηδόξ, 

ἐζυμωμένα γε] ζυμούμενα), ἀλφιτα. ; πρὸ ἐς τὰ Ἂ 
ΦΥΡΑΣΙΣ, πιϊκέο, Ἄοοκιπιϊκέἑα. ἈΠ ἰᾳβη, αἰοροοπαάο. 

Ἣοε.Χ,4. Ρ ἐς, ὦ Ἧ Ν 

ΦΥΡΑ͂Ω,, πιΐδοσο, σοημπαο, ρεγέωγδο. 05, ἑάοαι,. 

Ἐκποὰ, ΧΧΙ͂Χ, Δ. ἄρτους ἀζύμους πεφυραμένους ἐν ἐλαίῳ, Ρδ- 
165 ΔΞΎΤΩΟΒ Ο160. πιέχέοσ. Ψίαο ὁὲ ον. 11, 4. Ἡδεεγοῖ. πεφυ- ͵ 

θαμένους,. μεμιγμένους. -- αλὸ, ἄτρρο. Οοπ. ΧΥΤΗ͂, 6. 1 885. 
ΧΧΥ͂ΤΙΙ, 24. ᾿ἰδεγολ. φυρᾷν, ξυμοῦν, ταράσσειν τὰ ἄλευρα. -- 
ὩΣΩ ἼΘ᾽ ρᾶτῖ. ΠΟΡΆ. βόδι, ἃ. ἢ3γ, 7γίσιωπ. Τὸν. ΥἹΙ, 21. Ὅ᾽ὲ 

νἱά, "Μοπίξαμοοπίμδ. Τυάϊοο “Βοεολεοῖϊο Ἰόοο πεφυραμένην. 

ξοτίαβεο Ἰοράμάυμ εδὲ πεπυρωμένην» δΥ̓ΒΟΏΥΠπιοι τοῦ ζεστήν. 

: Ῥδτ, ΧΧΉΙ, 29. - δὴ3 οἱ βὐββε ταποίλον, [ωμον, Π, 2. - 

Ὁ5Ὁ2) ΝΡ, οοφέαγδὸν, ΤΛδοά. βτον. Χ, 8. φυρήσεται. γιά6 

αν Βῖο οὕπ τεϊϊυΐα [ητ|. Ἰίθοσα νοσεΐοδο, ἰδαοσδηβ ζοχίαβδθ.. 

ψόσϑηι ποίΐομ θη νοοῖ 3}. ᾿ 

᾿ς ΦΥῬΖΔΗΝ, δἄν. πιϊκεῖπι, ρεγπιὲπ ἐπι, εονζωβο, ἑπογαῖ ἡπαΐθ. 

ΖἸΝΔοΟΟΙ͂Υ, άι. Ζἴδεγοῖ;, φύρδην, ἀτάκτως, συγκεχυμένως, ἀναμίξ» 
4 
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4δ0 .  ΦΥΡΜΟΙ͂Σ --- ΦΥ͂ ΣΙΣ. 

᾿ΦΥΎΡΜἝΟΝΣ, σοπιπιέκεέϊο, Ῥαγέωγδαΐξίο, ἐπφεΐπαξίο, ἐπ: 
χιΐπαπισπέμπι. ὨΔΌΛ, Θϑαέσπα. Ἐπ εο, ΥΙΙ, “256. ποιήσουσι. 
φυρμὸν, ἔδολοιι ροτιοτρδιίομοπι, Ῥοτῖθ Ἰεροπᾶπαι οεὶ συρ- 
μὸν, ἰγασέμπι, παρὰ τὸ σύρεσϑαι, νε] εἷορμον 8. εἱργμὸν παρὰ 
τὸ εἴρειν εὐ εἴργεον,, ΠΟΘΡΟΘΓΘ, Δὰῖ ροῖϊυδ ὅρμον. Ζεν, Οὐνμδὲὲ 
218. Βτομι. συρμὸν, ἀφανισμὸν, μολυσμὸν, ταραχήν. 

ΦΎΥΎΡΟΜΜΑ), πιέδορον, “Ροἰέωον.,. ἐπαιῖποῦ., οεαῖον. Ὁ 
ῬγΒ. νοίμίον. ὅγπιπι. 1ε86. ΤΧ,, 5. ἐφύρη. - ὑὐΙ5ηη ΗΠΒΡ. 

ὃ - ων 

8 Ὅ53, ἐπαμέποῦ, πιεπιθέ ἐρϑώπι ἑπαμέπιο, 00]]. ταῦ. .»», 

πιέδοιὲξ, οοπιπιΐσοιΐξ, Ναὶ ϑόυθα πιϊδοεπεδ ποϊδηϊ οἰξα ἐπε 
φμύπαγε, οἱ ἀοουῖι 25. δολείαέμο ααἱ φωαράαπι ἰοοα Κ΄. Τ. Ῥ. 
ὅ6. ΕΖεοι, ΧΥΙ, 6. εἶδόν σὲ πεφυρμένην ἐν τῷ αἴματένσου, νἱᾶϊ 
ἴ6 7οεαέαπι δαπραϊπα ἴὰο. Υμὴθ δὲ ν. 22. - δ π| ἨἩΠΡ. ὁ 
δῦ, Ψοένο, πιό. ὦ ϑᾶιι. ΧΧ, "2. πόφυρμένος ἐν τῷ αἵματε, 
Ῥοῤίμέμαθ δαπρμέηθ. δοπιον. 171, ὦ΄,.162. δάκρυσιν εἵματ᾽ ἔφυρον. 
γιά6 Ταγμεὐὲ Αὐν. ΧΥΤΙ, 5. διείάαϑ: πεφυρμένος, μεμολυσμέ 
ψος. Ἰάδεπι ἐκ δοτίρίοτο δῃταυο δα βορίυπρ: Ὃ δὲ ἔτ 
'φονῶν καὶ πεφυρμένος τῷ λύϑρῳ, ἐς τοὺς ἐχϑρουὺς ἔρχεται. - 
ὈλΔῺΣ ΗἰΒΡ. ἃ 03}, νοῖνο πι6. Ἰοὺ. ΧΧΧ, χά, ἐν οδύναις 
πέφυρμαι. - δ, νεδεῖο πιο. ἴον. ΝΠ], 5. φύρεταν δέ μου τὸ 
σῶμα ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων, 7οεάαξι» διῖομπι οοτρτιθ ταῦτ ρὺ- 

ἐγεὰΐτι6 νοτπιῖαπι. ΑΥαΡ.  μαϑδ, παΐδοιδέ, σοηβμαϊέ, Σ Ὅμ5) 

Νίρμ. ἃ ὮΜΣ2, ροδίιον. ὅγπιπι. ΤΏτθο, ΤΡ, τά. ἐφύρησαν. - 
ὧν Ῥιδ, δογύδο, ἰαπιδο. 1ον. ΧΧΧΙΧ, 56. νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ 
φύρονται ἐν αἵματε, Ῥυ}}δ δὐΐδαν δἷυα ρο]] στ πῖοῦ δδηρυἶπο. 
ϑοπδυπι θόπα ὀχρτεββοσιης, Μ͵ὰθ δυρτὰ 8. ν. στομέξζω. ΄ 

ὉΦΙΜΑ͂ΤΕΡ ΠΕΦΥΜΕΝΟΝ.,. δαηρσωΐπο ὕοοααέωπι. 
315, σοοποιοαέμωπι, ἃ Ὀ13. ἴδε, ΧΥΙ͂Υ, 10. Ἀοάσκεοτωπε ἃ 
03. Υ͵ιάδ δυρτα 8. ν. φύρομαε. 

᾿ ΦΥ ΣΑ͂, ζοἰϊέθ, νεδῖοα, ἐπρίωνίέοασ, πε Ό, ἰἄδυν. ϑγτηπε, 
Ἵλεοα. τιον, 1, 16. φύσαν, υδὲ π εἀ, ἤοπι. Ῥοιρβγϑω, Ἰοερὶ- 
τῶν φύσιν. Ὑ ἢ ΄. τ 

ΦΥΣΔ'Ω, οιῃῆο, ἐηῆσ, 73αεμ, αἰδέσπαο, ερίγο. τι83. 168. 
ΤῊΝ, 16. “41::. Ιον.. ΧΧ, 56. μὴ ᾳυσηϑέν. - »ὺ, Ῥγοοεξίί 

ἀφξίίον. Ἠοδ. ΧΙΠ, 5. ΥἹάο εἴ δ8ρ. ΧΙ], τ. βϑίν. ΧΧΥΠΙ, ι8. 
ΦΎ ΣΗΖΣΙ͂Αά, “αέμε. 52 ΡΒ. ΠΟ ἢ 95ὲ. ϑγπιπι. ἔοβ. 

ΧΧ, 6. - "ην, αὐώνοπα. Αἴφ. 560. ςοἄ. τοδ. ΤἩσέπε. Τγεαῖ, 
ΨΙΠ, 5. 08]᾽ ἸΙοσο φυσίματος τΟρο δῆ δια συσηματος. 

ΦΥΣΗΤΗ Ῥ, ζοέ(ία., ἐνεϑέγιρπεσγεέμι σι )ιααέογέμσπ ν 6] ἐπ» 
,,αέονίμπι., χμὸ μέξπειν ααἱ αἰξφωμέξαὶ ἐη απάων ἂο νεηξο γερέεη» 
ἄμπι. 54ε. πέον, ἴον. ΧΧΧΕ το. - πϑῷ. Ιότγοσι ΨΊ, 29. 

- ΦΥΣΙΣ, παέωγα, ἱπαοίδα, ξαομέέαίρε. 80. Ν]Ι, 40. 
φύσεις ζοων, ἑπαοῖφδε απὲπιαΐΐωηε, ἷ. 4. ϑυμὸς ΣΟ ΓΤ Ἃ .88ρ. 

ΧΙ]ΙΠ, 1. ἐάδοϊοτυπ οὐ]ίοτεῦ ἀϊοι πἴυΓν μάταιος φύοει, Β. 6. 
. θΣδι8 οδὲ χαχέα ἔμφυτος, 60]]. ΧΙΪ, 1ο. Νἰοὶ φύσει 1. 1. μες 
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ναϊ(ὁ τοάἄοτα τοδ]ᾶς (σου, “ΤῬγοεοῖ. 1,οοέε. αἴγὶκεάσηο, Ρ. 64.), 
δυῖ ῬοΥ χόνεγα οὐτὴ Σ αὐγίοἷο δὰ ϑεχέ. Ἐπιρέὲγ. ρΡ. 9. Ὑἰὰο αὐ ο.᾽ 
ᾳυδ 1. “Α΄. Ἐνποδέὶ Οὗσδ. ρλεέοί, ογίέ, ἐπ Αἰγίδέορά. Νιεδ. Ὁ. 90. 
δ66υ. 5 Νίδοο. ΠΠ]|, 29. υδῇ᾽ῇ᾽ φύσις ϑνητὴ ῬετΙρ ταδὶ λοπιίπιπι, 
δεσέξαγιεπε δὲ οπιηΐπο γεγπ ογδαίαγεπι Ἰηβετνῖῖ. Οοηξ, 
“δνεδοῦ. Απὲπι. αὐ Α(δοολγί. 110. 111. Ὁ. 174. 4 Μδοο, 1, 20. 
παϑῶν δὲ φύσεις εἰσὶν αἱ δύο, ἡδονή τὲ καὶ πόνος, δὶ φύσεις 
ΓΤ: τη αὐ δρδοΐδδ. Ζωσχ. Ογνεμ δ 5. Ἔγεπι, φύσις, οὐ- 
σία. (οπξ, ϑδεολοῖ; ϑορλοοῖ. πα Αἰαο. Τϊαρ εἰ, ν. 772. 

Ἔ4ΓΙ. ΦΥ'ΣΙΣ. τδθη, ραγπιμεαίίο. ϑγημπ. Τοῦ. ΧΤΥ͂, 
14. ἕο)ις ὧν ἔλϑὴ ἡ ἁγία φύδις μου, ὸττ ροδβὲ ᾿ϑγμδέμπι εἀϊάϊο 
Μοπεξαμσοπεδ, 4ιϊ ἴδπιθη ἢ ἄλλαξις 16Ρ 6 ἀππὶ 6556 ορίπδίυσ, 
ϑοπιίδγο ἰὼ ἘΡ. ογίέ. ῥ. 55. Ἰερθπάυπι νἱἀδτυν ἀλλοίωσις γ, 408: 
γοῦθ πδὺ8 δεῖ Οὐγπιρίδάογμδ. Ανογϑθδίρσίο δῇἴθτα ἴῃ" Οὖϑ8. ογἕἐέ. 
ἐπ σγαέοον ζοδὲ ἡπέξ. Ῥ. 14. τιδρὶδ ρίαοες ἀνάφυσις, 4υοὔ 

ΟΡτορτῖο γ8 ρογπιξπαιέξοτιαπι Ὡοῖλε, δἀδοααθ θ6πὸ σεβροβάοϊ 
νΟΟΣ ΠΕ η, ἀδ 4υὰ νἱἀδηθ8 68ι δὰ Ὦ. 1. δολωἰέογιδέμδ. 

ΦΥΤΕΠΖ',Α͂, ρίαπεαέέξο, ἴτε. ρίαπέα. νῶν, ἑαπιαγίεοἑ 8ρ6- 
οἷεδ ἐπ Αδργρίο ἔγοφμεπβ. ὅγπιπι. Οϑι. ΧΧΙ, 55. βεο. Οὐοἱεί. 
- Ὁ. ἘζΖϑοι. ΧΥΠΙ » 7 τοῦ ποτίσαι αὐτὴν σὺν τῷ᾽ βωλῳ τῆς 
φυτείας αὐτῆς, αἵ ἱττίρατει 1ΠἸ|δτὰ οαπλ᾿ ρ] θὰ ρίαπεαέϊονιὶς 
δια, Υἱάὰς εὲ Μ|ιοΣ, 1, 6.,-- »Ὸ2, ρίαπέο. ἃ Ἄερ. ΧΙΧ, 20. 
φυτεέα ἀμπελώνων, ρίαηπέαξίο νἱοατυϊα. -- 146 4}1δὲ1 δένδρον: 

ΦΥ ΤΕΥΜΑ, ρἱαπεαείο, ἷἴϊτ, ρίάηέα, νῸὈῸ, ᾿ἰάφηι, 165: 
Τ,Χ,.ι. 1Χ],5. - »Ὁ3, ρίαπίο. ἴεα. ΧΥΤΙ, 1γο. δ1τ-. Χ, 5. τῇ 
ΡΪΪ ἀϊουπίῃτ ἔντιμον φύτευμα, 80. θεοῦ, ὁοὶ]. Τε6. ΧΙ, 5. “΄ 

ΦΥΤΕΥ Ὡ, ρίαμπέο, ἐηῆρου. υἱὲ ὈσΜη ΗΙΡΆ. ἃ ὯΧ5.. 40. 
φεπαο ἐρπδπι. Ἰδτθαι, ΧῚ, τ6. ΝᾺ 1, -- 90). ὅδη. {1 ὅ. ἼΧ, 
20. ΧΧΙῚ, 55. ἐφύτευσεν. ἄρουραν, ρζαπίανὲέ αστίεπι, 86. αἀγδοτὲ- 
ὅμε, Ὅσαι. ΨΙ, 11. “4. ΕἼΤ ΧΧ εοο. οοὔ. Κα. Οολεῖ. ΧΤΙ, 
11. ἦλοι πεφυτευμένοι, οἷἶανὶ ἱπῆκὶ 8. ἀοῆἶκχέ. - ὙΧ5, σιδεραο. 
Ῥιον. ΧΧΥΙΙ, χΧ8. ἼΡῚ πὸπ Ἰερδτατε »Ὸ3, δε Ἰἴδετο νεγῖθ- 
τὰτιῖ, ἃ ὕηῳ. ΡΘΗ 1, 5, Εζοοι, ΧΙΧ, 10: 15: “4. δγπιπιὸ 

. Ἠοδ ΥἹΠ], 15. δῖτ. Χ, 15. υδί πιεέαρλαηγίοα τιοῖαῖ δέαδίγε, 
Ῥγοορέγμηι Το (676. ὲ 

ΦΥΤΟἾΝ, ν{γριζειίπι, ρίαπέα, αγνϑιιδέμν , ἑαπὶα» 
γίϑδοἑ δρεοὲες ἐπ᾿ ἐργρίο ἤγεχιθπδ, 756... ϑᾶτα Σ ). ϑγημ. 
1 θα. ΧΧΧΙ͂, ,ζ. - 3, δαδὲδ. Ὑιά6 8. ν. Ἴ"5. . ἘΖΕΟΒ,. 
ΧΧΧΙ, 4. ΧΧΧΙΨ, 20. - ἜἼΧΣ, φογπιέη. Ὧ8 "7. Ἔδοὶ 
οοἄ, Ολὲε. ϑοὰ ροῖεβε 1δ1 φῃοαμε Δα 15, δαδὲδ, ἢ" τοΡεττὶ; 
00]1. ῬΕς, ΓΧΧΧ,, χ6. 081᾽.}}5 ἱπίογρτεϊδηῖασ ρὲ ΓΤ ΉΎΩΝ 

βοαδιίουδ ϑγτζτίδοϊ. - ὡο , Ρίαπέανέε, Τιὰ Κζμίρ. οὲ εάδὲε (ἴα 

ξονπιΐηο γασέοωπι οἰμα ρἰαπεαέίο, Οού, ααοαᾳυς ΏὨδη. ΧΙ], 20. 
860. Ολὶδ. Ὁὶ χῷ 15 τεβροπάδτε νἹἀδίυχ. - 3 Ἢ, ἑωπέρεγιιδ. 1 
Ἀερ. ΧΙΧ, δ. ὑπὸ φυτὸν, δυρῖυ8 νὲἐγσιέξιεπι 8. αγδμδέμτη,. 
1ὰ νοχίθσυηϊ, ἀυδλὶ ἐοἱοοι Βδογθμπῖεό ἀὲ νετὰ νοοῖβ “ΒΕΡΥ. 
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εἰρηϊβοαεῖοιθ. -- ἘΣ) (ὦ Ῥτὸ ὃ), ρογρέεχέξαε. .41}.. Βάτα, ΧΥΤΙ͂Ι, 
9. ϑ2ρ. ΧΙ, 11. φυτὸν δἰρπϊβοδξ ἐγώπομπιὶ 8. ἀγδογοπι πιαΐο- 

,78πι, 6 φια ἑάοέμπι «οἰπαϊ ροέδαέ. Αολλέϊεα Ταί. ἸιῸ. 1. σδΡ. τά, 
ὃ δὲ φοίνιξ φυτόν. 4 Νίδοο. 1, 4ὅ. αὶ νο]υρίαε οἱ ἄοϊος πιεῖδ- 
ῬΒοτῖοο ἀϊοαπίον φυτὰ τῆς ψυχῆς. ᾿ 

ἘΦΥΤΑ ΓΑΓΡΙΜ, ͵νγωείοαα αἀρτεεδέδ6. Ἐουτυύω. ὅγπιπ. Τοδς 
ΧΧΧ, γ. ἴπ εδἀϊε. 1841. οὕπι δβίοσιβοο Ἰϑρίτος: σὲ γοαδσδαπέ 
οογέέοος αγδογμπα, φιδα, υδ 27οπεβαμοοπέωδ ἰᾶται τοοπιΐῖ, δά 
δγπιπιαολὲ νετοϊοποα αὐδάτδεις, Κ μέρ. εἐ πιαγμάίσδαπε λαγδας 
δὲ αἀγδονωπι σογίΐοοδ. « Ὗιὰς 4110 Σαβέκ. 

ΦΥΤΟῚΣ, ρέαπέαξϊοπὲ ἀαρέμδ. οὶ, ϑόπιεη. Ἐχεοῖ. ΧΥ͂ΤΙ, 
5. εἰς τὸ πεδίον φυτὸν, 1 δοϊσε ρῥαπέαέξοπὲ ἄρέμπι: ὉΌΪ α}1 
σπόριμον ὨΔΡθεηῖ. . 

. ΦΥ 2, ρέρπο, μγοάμοο, πᾶδοονῦ,. δἴ φύομρι. δέρτιογ, 
αδοοῦ. ἔπ, νέάεο, ϑγπιπι, Ἰον. ΥἹΙΙ, 17. γ᾽ιὰ ὁ βΌρτα 5. ν. 
πίων γῆ. - ὙἹΛΌ, ἐωγτίφ. Οδαῖ ,, τά. φιάλαε ἀρώματος φύου- 
σαι μυρεψικὰ, δτεο]δε Δτοιοδῖῖϊδ ρῥγοσμωοονηέθο ρὶρτηδηΐδγιδ. 1,6- 
δετυπὲ ὨΔ0 1) ἴὰ Βδη. Ριμεὶ, ἃ ὅλ. αὐδγδ, δαΐωγαγε, ΟΥ̓ ΘΒ ΕΥ9 
Ζζάσενο. - τῶν, αϑορπῆο. Ῥτον. ΧΧΥΪ, 9. ἄκανθαι φύονται, 
φρίπδα παδοιπέωῦ. Μδεγοῖ. φύονται, γεννῶνται. Ὑ1ὰο εἐ ΕΖΘΟΝ, 
ΧΧΧΥΊΙΙ, 8. - ΠΣ, δεγπιπο. Ὅδη. ΧΙ, ,χ53. Εχοά. Χ, 5. 
ϑῖγδο, ΧΙ͂Ρ, 19. ἄλλα δὲ φύεε, Ἐ. 6. νοὶ ρῃδδῖνο, αἶξα γχεαςοτί- 
ΖΩΓ, Ψψ6} δοῖλγο, αὐἱέξα σοεπαγαΐί. Βαταοΐ. ΤΥ, 8, τὸν φύσαντα 
ὑμᾶς ϑεὸν 860. (οπιρί., δὶ 414. ποιήσαντα, Ἐαΐ. εροφεύσαντα. 
ἃ Νίεος. ἸΥ͂, 58. ἐν ταῖς αὐλαῖς φυτὰ πεφυκότα ὡς ἐν δρυμῷ, 
ἅη δίσὶῖδ ρ]δηῖοα παέαα ἴδπασδηι πὶ δΥΪγδ. 

ἌΝΩ, ΦΥ᾽ Ὡ.. διεγδιπεὶ ρεγπιΐπο. ἼΣΒ., ὕγμοέξοο, Ἰγοαῖ, 
ΧΧΙΧ, 8. ῥίζα ἄνω φυουσα, ταὰϊκ δυτθιπι, σεγηπίηαηδ, 
Ἡεεγοῖ. ἄνω φύουσα, ἀναβλαστάνουσα. Οἴο56. ἐπ Ν. Τ' αὖ 41. 
ἐπε φαἰέέωπι ἄνω φνουσα, αὐξάνουσα ἐπὶ τὰ ἄνω. Οοπξ. Ηεδτ. 

Ι, 15. ᾿ 
 ΦΩΜΕῸΝΣ, ζρείνωπι, 1αέεῦτα. ΒΔ Ρ]υτ. οἐοοέξαξεο, 
ἤοοα Ἔκιεϑέα, ατίἦᾳ Ῥγασ οαἰοχο. ϑὅγγμα Ἰοτοιν. ΧΙ, 6. φωλεοῖς, 
ἀπέγὲσ. Τιερῖι, ὧἴ ορῖἷποτ, οι, ὁ Ὡγπ, δροίωμποας (ΑτδΌ. 

«5» ὁχοανανίε}, δυῖ, ααοὰ χαδβῖ8 Ὀ]δοεῖ, ἢ, δ Ὑη, 

7οναπιοη, ἀπένεπι. 7.6ς. Ογγ 215, Βτεπι, φωλεῦς, κοίτη ϑηρέων. 
ΦΩΜΕΥ͂ Ω, ἐπ ἑαξέ δέ ἀμὸν ἐαέϊέο, ομδο. πη, α2 

δώ μας πὸ ἱποίίηο δὲ ἐπογνο, πο. ἴοθ. ΧΧΧΥΊΙΠΙ, 4ο. 
εὔουσι. Ἡεογοῖ. φωλεύεε, οἰκουρεῖ, κρύπτει, ΤΡοΐζμεας ἸΔΡ. Υ͂, 

Ο. 2. δέραι, 16. φωλεύουσο δὲ οἱ ἄρκτοι. 
ΦΩΝΑΩ, νοοσπὶ δα, οἷαπιο, δίαηρο. δε, πδογοπιαπ. 

ΜΈ 
ἐσ6. ἴε6. ΧΧΙΧ, 4. φωνοῦντες, Αταῦ, (5) ϑϑουπ σι }7 ἐζίπιοί. 

ἴῃ Ζοχ. δοπῶπε δα ἐπ ἐὲ ἐδηέογοπε αὸ ἐδηιμἑογσηπὶ. -- Δ, ὦ γε 
Ῥε, ΟΙΠ, 15. - ϑϑυπ ΗἸΡΕ. σμαϊδνο ξασίο. κι Ῥατν. ΧΥ͂, τ6. - 
ἸΌΣΣ, Ῥογγίρο. ἈΌΓ, Π|, 1ά. 'εοο. Ὅκου. ἐφώνησεν. ἸΤιοοιΐο 
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Δρετῖε νἱτῖοβα, οτέα δὰ ἐβούνισεν, δαϊ, ἀπο πη8}16 πὶ, ἐψαΐμεσεν. 
- χϑιν ΡΙΒ. ρέρίο. 1ε8. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι, 14. ὡς χελιδὼν, οὕτοςς φω- 
νήσω» ἴδπαπδη πίγυαπᾶο, ἐϊα νοοσηὲ σαΐαπι.. - ὙὙὩ Ὁ, ΡΙΒ. ἃ 
αὐ, νος οαπξέ. ΒΘ0ΡΆ. ΤΊ, τά. ϑηρία φωνήσει ἐν τοῖς διωρύγμα- 
σιν αὐτῆς» ἔδχδο οἱαπιαδιεπέ ἴπι ἔοββἰδ 8.18. -- Μὰ ρασῖ, Ὁ} 4]. 
δι. ἿΝ, 11. ἐφώνησεν ἐν ἰσχυϊ, οἰαπιαδαέ γεμιοπιδηῖοτ. Ὁοπξ.. 
Αοῖ. ΧΥ͂Ι, 48. . ΨΩΏ, σίαπρο. ΑἸοδ. ΠῚ, 6. εἰ φωνήσει σάλ- 

πιγξ ἐν πόλει, εἷ οἰαπρεὲ ταῦᾶ ἴῃ οἰνιίαϊο. Ῥτγδοῖδγοα Ἰορί τσ 
ΤἸετοὰ. ΧΥΤΙ, 11. ἐφώνησε πέρδιξ. ἈΌῚ ὩΥΒ1] δεῖ ἴῃ τόχει Βοῦτς 
ἃς βἴηθ ἀθΡ1ο Ἰορόγοηξ ΜΡ δ. ιΝίδοσ. ΙΧ, 15. ἐφώνουν ᾿ 
ταῖς σαλπιγξε, οἱἰαπαογισιέ τὰῖ8. ὅ Ἐϑάτ, ΙΧ, 1ο. Βεῦτὶ πὸ, 

6011. Εβδᾶτ. Χ,, 12. εἵ ἐϊθαμι 5 Ἐπάν, ΠῚ, 92. 601}. Ἐδὰτ. Χ, 
ἃ. δὶ σοοίαπιαγε, γεοροηάεγε ποῖαι. ΤΡ. Ὗ, ὃ. φωνησον πρὸς 
μὲ. νοοᾶ 8. νοοσαὴπεἶο αοροῦδα αὐ πιθν .0011. Ια, ΧΧ, ὅ2.͵ 
1,.πο, ΧΥῚΙ, 2. ἷ προ τὰς νος 

᾿ἀπο ΤΗ͂Σ ΤΗ͂Σ ΦΩΝΕΙΩ, «ὁ ἐενγα νοσόγα φαΐο. 
δ)», Λαγίοῖμδ, αἰνίπαίον, 1ε5. ΠῚ, 19. | 

“ΣᾺ ΤΗ͂Σ ΓΗ͂Σ ΦΩΝΕ δ, δ᾽ ἰογγα Φόσεην ϑαΐοι “Μ᾿ 
᾿ρ»γέλο. ες, ΧΊΧ͵ 5.. Ψιὰ6 ϑπιρτὰ 50} φωνέω.. Ὁ. 

᾽ΣΚ ΤΕΙ͂Σ ΚΟΊΤΑΣ ΦΩΝΣΕ' Ὡ, 9 νοπέγα νούοπι ἐ(ο, 
πὴ ἩΠΕΡ. πιωδοίέο. 168. 11, 10. οἱ ἔς τῆς. κοιλέας ᾿φωνήσ“͵ 
σουσι 5υπϊ ἐγγαστρίμυϑοι. πον 

ΦΩΝΗ, νος, δογπιο, οαπείαΐο, ἐΐπρια, δορμδ, δογιΐο 
ἥωμϑ., οἰαπιοῦ, οἱαπρῸ., ἐοτιΣεγ εν ἀυλῦχ, γοία, 166. ΧΧΥΤΙΤ,᾿ἢ 
,ϑ. Ὡδὶ δἀπιοάπαι 8116 πὸ ἃ τεχῖυ ὨΘΌΓ, τγδιιϑ] τη, - Ἴ5., 
ἑπογεραίίο. 168. ΧΧΧ, 17. χίλιον διὼ φωνὴν ἑνὸς φεύξονται. 
χαλ}]6 οἸδπιοσα ἢ, 6. ἐπόγδραξίοτθ 86. δοπιδιϊηαέίοτιδ ἀπὶτιδ᾽ 
ἔαρίοπῖ, -- 51, νεγδωπι, Ὅρη. ΧΙ, 1. ἦν φωνὴ μία πᾶσι, οτιπα. 
ὑπᾶ ἐδάδοπηηπδ ἐέπρμα τἰορδοτας. ΤῸ, ΧΥ͂, 4. - ΟΊ, οαπέξί», 
ζαεῖο. «41. Οππε, 11, 12. καιρὸς τῆς φωνῆς, ἴοιῃρυδ οαπέἐαέϊο-" 
χιῖο, ὁ 5, οπιηὲδ. Ἑποοῖ. ΧΧΧΥ, 18. τῆς φωνῆς, ὯΡΙ ῥτο 
523 Ἰδρδυαπς δή.»5 δχ αἰδρίξαϊα βοὴϊ γοοσάπὶι, ΠΔτθτ. -- η1,᾿ 
ἴπσμα. Ὅδαι, ΧΧΥ͂ΤΙΙ, 49. ἔϑνορ» οὗ οὐκ ἀκουσῃ τῆς φωνῆς" 
αὐτοῦ, δευῖδιι, ουἱα5 πρμαπι το 10 [6]]6ρι6ῖ. 168. ΤΥΥ͂, 1γ.᾽ 

πᾶσα φωνὴ ἀναστήσεται, οπιπΐδ, αΐ τοοππὶ ἴα ᾿πάϊοῖο οοπ- 
τοηᾷῖος, [πὸὄθ ποῖΐοιο. ηριέαο φωνὴ) βδδρῖτβ Ἰοριτας δρυά ἐχίο-᾿ 

τοβ. ιάθ 2. 80. δἂ ι Οοτ, ΧΙΥ͂, τὸ, Ρ. 150, εἰ Παρλεϊϊε" 
απποέαϊέ, σα οϊγδίο αἃ δυπά. Ἰοσυ. Αἀάδ “4οδανιὶ Κ΄, ἢ. 

ΧΙΙ, 48. εἰ δ4 Β.]. 7πεὲ. - ΚῸ, ῥγαεοορέμπι, Ἰηεας ΧΧΥ͂ ΤΙ, 
ἢ. - υὐσῷ, φαμάξεπι. 1ε5. ΧΧΤΙ͂Γ, ὃ. πέπαυταν φωνὴ κιϑάρας, 
τεββανἧϊ δογμδ οἰἴματδο. Οὐπέ Αροο. ΧΨΗ͂Ι, 22. - ἡ 83, 774- 
γηΐέωδ. 168. Ψ, 50. εἷς φωνὴ ϑαλάσσης κυμαινούσης » ἴδπαιδπι 
Φοπιΐεωϑ τδτῖβ Βυοϊπθηῖῖδ. -- ΠΒ, ο8. Νααι, ΠΠῚ χ6. 580. Ναπι. 
ΙΧ, λο. υδὲ φωνὴν πὲ Βεῦτ. π5, πιαπαάαξμη ποῖδῖ, Απιοϑ. ὟἹ, 
5, - ΠΩΣ, οἴαπιογ. Οει, ΧΧΥ͂ΠΙ,, 5ά. ἀνεβόησε φωνὴν μὲς 
γάληνν οἰδιπαθαῖ σοῦθ τᾶρῃδ. Εχοά. ΧΧῊ, “5. - Ω" Ομ 414, 

ὍὭπα, ΠΠ, δ. γ. 10. 1Υ͂; 28. -᾿ Ὁ, ἰανῖδ. Ἰοτοτα. ΠῚ, 25. φωνὴ 

΄ ᾿ ἐ 



᾿ἄδο .: ΦΩΝΗ: 

αὐτῆς. τὸ ἐεεθάς πο. “ 0. σα, ΠΠ, 8. ἤκουσαν τῆς φωνῆς 
κυρίου τοῦ Θεοῦ, διάϊορθαμι νοοδϑην Τοπιῖπὶ Π οἱ, κι 6. ἐσπξέγιρ. 
Ψιάδ εἴ ν. 1ο. Εχοάᾶ, ΙΧ, 24. κύριος ἔδωκε φωνὰς καὶ χάλαζαν, 
Τ)οναΐπυβ ἀεάϊι ξοσιέέγμα (νοπέμτ 2) δὲ στα ἀΐηδαι. δολοί. δα. 
οπι. φωνας. ἄλλος ἀνέμων ἤχους" ἄλλος βροντάς. Ψιὰθ εἰ 
ν. 29..30ο. 54. 55. 1 54πι. ΧΙ], .γ. 18. Ῥς, ΧΥΙΙ, ᾿ι6. χει. 
10». ΧΧΧΥΙΠ, “Ὁ. Οεη. ΧΙ, 16. διεβοήϑη ἡ φωνὴ εἰς τὸν᾿ 
οἶκον φαραὼ, γπιον ἀιν α] ρα διατ᾽ ἢ ἀσανα ῬΒδγδοηΐβ, Ψιὼ6 
οἵ ἴετεωι. ΤΥ̓͂,, 15. 1.,, 4δ. εξ σοπξ, Οαέαξεγεπὶ ἂς οἰγίο Ν. Ζ. 
ο. τά. Ρ. 1:44. Τιον. ΧΧΥΙ, 56. φων᾽ φύλλου φερομένου, δοπὲ» 
ἐμ ἔο111 ἀρλιαῖ!. Τδυϊ. ΓΝ, 12. φωνὴν ῥημάτοιν ὑμεῖς ἠκούσατε, 

-δόπιπι νοτθοτυὼν νὺ5 Διιδίν,81185. ΥὙΙάδ οὔ ἰοῦ. ΧΧΧΤΙΙ, 8. 
ΧΧΧΕΙ͂Υ, 16. εἰ οὐπῇ, Ἠεῦτ. ΧΤῚ, 19. οἱ Κίεσίηρας Οὖε6. ὅαον. 
1:5. ΤΥ. ς. 10. 6. 156.1 Ἀερ. ΧΥΠΙΠ, 41. φωνὴ τῶν ποδῶν τοῦ 
ὑετοῦ. 5οπίέμδ Ῥοάδτα ρ]ανίδα, 60]]. 2 Ἀερ. ὟΙ, 52. ἃ Ἀορ. 
ΥΙΙ, 6. φωνὴν ἁρματὸς ν» δέγερείπε οαττ8. Ἐμάξ. ἵ, 1, φωνή, 

ΡῬγαδοροσόε.. ϑῖο. ἡ ΌΟαΌ6 ΔΙΔΡ. Δ υδοχρδῖῃτ. Ῥε. 1Π͵ 4, φωνῇ 

μου πρὸς Κύριον κέκραξα, ἐπέεπιέα ν»ροῦ αἃ Τ)ουΐτι πηι 6] απγανί. 
ὙΙάο εἰ Ῥε. ΓΟΧΧΥῚ, τ. ΑἸϊτος ὀμέάαθ, ᾳυδηᾶο δᾶ ψασθα 1114 
Τεβρἰοΐδηβ ἰϊα δου 1ς: φωνὴ Χαὶ κραυγὴν παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ, 
ἡ τῆς ψυχῆς προϑυμίᾳ. ΤΒτὲα. [1|,. 7. σωνηὴ, οἴαπιον δεέἰέσι, 
πηᾶο ἴὼ .41«. πολέμου ᾿λἀάϊιιτυτ. ὈΠεὶ. ΧΗ, 4. ἐν ἀσϑενείᾳ 
φωνῆς τῆς ἀληϑούσης,, Ῥτορῖετ ἴῃ ἤτηιίταῖοπν νοοΐβ πιο] τεσι εἶδ. 
Οποπιαἀηλοάινπι᾽ ἴσο φωνὴ {ὐἰθυϊτῦ ταθ] τὶ ππο]οηεΐ, ἔϊα 
“Ἄγιεέορῆ. Νωδ. ν. 1361. ἄδειν βοτῖΒὶῖ γυναῖκ αλοῦσἀάν. Οοπέ, 

, Οοείπξέμπι ἂδ ρέδένπ, νοέ. ν.. 5η8,᾽ - ρ, ἐρποπιίηέα, Ἰετααι. 
ΧΑΥ͂Ι, ι2. Τιερόταηῖ Ἡλη}, οπιῖ85ο πη, αυοὰ Οαρροίϊο νὶἂ6- 
τὰν τϑοϊδηδ, 41 ἐεἀυΐξυν ἸΩΠῚ ΣΝ, 4086 νοχ 68 1}}1 ΒΥΠΟΏΥ Ωι8. 
- πεῷν ζαδέμωπι. Ὅτη. ΧΙ, 7. ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστὸς τὴν 

φωνὴν τοῦ πλησίου , τὸ ἰπεε]]ερδαῖ ἀπαϑαυΐδαπθ Ἰέηρῦδπι 
δ᾽ιοτίαδ,.- ἐπέβην ογαέϊο. Ῥ6. ΤΟΙΧΤΨ,, 2. τῆς φωνὴς μου 560. 
οὐ. 40. εεἶει. .Β δῖ, ἥερ. Οα!]., φαδᾷ εἰ Ηεγοηγπιια ἀρ ποδεῖϊ, 
φόσοπι τιϑασν: ὨΪδὶ ἔοτῖο ἀἴχκογὶ8, ϑδγπιπιαολὲ ἸΙδοιοΌ ὁπι ἐπ δὲς 
οο44. οχρτγϑββᾶηι 6886, Ϊπιρταβϑ8ϑὶ ᾿ἸΟΥ ΠδΡδπὶ τῆς προσευγῆς 
μου ἐκ δοὮ 0110, δὶ αυἱϊᾶ νιἄδο. - ΡΟ ᾿πἤη. σέαπρογο. 1εε. 
ΧΥΗ͂Ι, 5. - πη, οἷαπρον. Του. ΧΧΥ͂, ο. σάλπιγγος φωνὴ, 
049. οἰαπσον. Μιάθ οἴ Ατηοϑ. 11, (2. “412... ὅ5δω. Υ͂, 6. Τα 
ποῖΐομα ργέοωπι Ἰερίταν Ἰπάμ, ΤΥ, 15. 901}. Αοε, ΨΙΙ, 5:. 
αἀάὲε, Ἐεέλον. ΧΊ,..5. φωνὴ θορύβου, 5Ξοημδ ταπγυϊποδυϑ δὸ 
τὐγθυ] δῖα. Τα. ΧΙ, Χ.7. φωνὴ ϑεοῦ, ἐμδοπε, ππαπαάα» 

᾿ ζμπι εἴ 8. νοϊμπέαδ οἰὰδ φὔοακ. Ὸ6ΔὋἌΔἈὭΟἝΟ᾿ 
ΦΩΝΗ ΝΝ ΦΠἾΔΩΜ,7ι, φοροπε φαδο. ὯΔ 0. ἐἷο Ψοσαπι, 

4... ὅγπιπι.᾿ ΤΠ οά, Ῥτον. 1, 20. εἰ 7ΖἈδοά, Ῥτον. ΠΠ,, 1. 
ις ΦΩΝΗ͂Ν ῬΑ ΓΝΥΜη|,, φοσοπν χώπιρο, δἴίδτα τπασίο, 

β' ἂς Ῥονο ἀϊροιέωτ, πϑλ, πιωρίο, Ἰοὺ, ΥἹ, δ. Κμίρ. αμὲ πεῖς 
. ρίοε,, 480 ἴδπιομ ψοιδῖο δὰ Αγπιπιαοδὲ γοῖῦα ) μυκήσέεταν 
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Ροεῖτιθ Ῥογεπεῖ. Οὐοτσιξ δυρτα ἱπ ν. ῥήγνυμι. - Ὑι4θ ΔῊΡὲ 
αἰνέω, σαλπιγὲ οἱ ψαλτήριον. ᾿ ἩΒΟ" ἫΝ 

.ις ΦΩΝΗΜΗ,, αἰοξμηι, φιοαῖ φειῖς ζοφωΐέιν. τῶ, τυραϊέαεέο, 
ϑγνιπι. Δπιοβ. Ν᾿, τ5, ὉὈῚ εδὲ ἠοφμοία, Ῥταθῖοχθα ἰῃ ποιϊΐϊοηθ.. 
ἔπριαε Ἰορίτον τη ΝΙ5. Οχοπς θη. ΧΙ], 6. ὯὈ1 π181] εἴ τθϑροις 
ἄδὲ ἴῃ ἰόχίυ ΒδΌγϑιοΟ δο τοϑγαω ρ]οβόθδ ρχδαοθδθῃςβ χεῖλος κ. 
4886 νἱάείιτ. διυέσαν: φωώνημα, τὸ φϑέγμα. . ᾿ 
ες ἈΦ ΝΩ͂Ν. Τὰ νόοσθῖὶ ἘΝ 166. ΧΙ, 41. “φεΐζαπι 

το άϊάϊ886 τεδβι18 6δὲ Φγοοορίμδ. ϑεᾶὰ γγοὸ φωνων Τέογοπγπιμδ. 
Ἰορῖε τυφώνῳν (ηυοά εἰ οκέξ, εξ ἀυιδδῖϊ } ροτβδηῖο εἕζοσϑὶ 
Ουτϊά δηλ ὙΠ βπι ἐγρλοπδσεο ΑὉ ζαθυ]οβὶ ρἱραπῖοθδ 9 δυὰς. 
νδηϊοτυπι ρτοοθ ]δοῦ {Πγυπινῖβ ἐητ6}10ρ8, οὐδὲν πρὸς ἔπος. 
τὰ βοολαγέμο Πίονος. Τ. 1 Ρ. 2158. δογιδοπάυτι δὲ φωνῶν, 
ᾳφπειλδάιιοάυπι εἰ ΓΧΧ δὸ Τἠσοα. ἦχον ττδαιδευ]οσυῶς, 816. 

ως ὅγγμα εἴ “γαδε. : ΠΣ ον 
ΦΟΡΆ ΟΜΑ͂Ι, ἀερνελομαῖον,, ἐπνοηΐον. Ῥεον. ΧΧΥῚ, 10: 

ὅταν δὲ φωραϑῶσι. οὔτα δυΐδπι ἀεργελογιδὲ ζωογέηδ. Υαποοζ. 
᾿ ρἀ. Βδδοῖ ὁραϑῶσι, δ6ὰ 6χ Οογηρέμε. Ιορ οι ἀαπὶ 6886 φωραϑώσες 
656 δίδῖυϊς Ζ.. δὸς γοίερρ.  ΟΧΧ πεῖ. ἘΠ δἱο ὀτίϑπι 2 ἐκ. 
ἀν δὲ 8, Βτγεπι. ρφρωραϑῶσιν, ἐλεγχθῶσε, καταληφϑῶσε, φὰ-" 
νερωθώῶσε. Αἀάο Ζοπαγαο 7,65. ι838. [π Βερσ. δυίθων ἰδχεῖς 
Ῥ͵ΙῸ μοῦ τϑσθὸ 181] ἸϑρίτυΣ. -- Ὅ3η ΗἸ ΡΒ. ἀρποδδο, δοξηοδοο,. 
ὅγπιπς. ἴοῦ. ΧΧΊΙ͂Ψ, 15. φωραϑεὶς, αἀεργολθηδμδ. ἴσα. Ογνελίδς 
Δῖ5. βγοπι. φωραϑεὶς . εὑρεϑεὶς, καταληφϑείς. εογαῖ. φωρα-" 
ϑεὶς, εὐρεϑεὶς.» φανείς. ϑωίάαδ: φωραϑεὶς, ευρεϑεὶς, ᾿γνω“ 

σϑείς. Πάμφιλος δανειστῆς παρὰ ᾿Αριστοφανξε ( Ῥίκέ, Ρ. χ0.} 
ὡς φωραθεὶς ἐπ᾿ αὐτοφαίρωι κατελύϑῃ. ᾿Οοηξ. «4εἰέαπ, Κῦ, Η. 1. 
ο. 34. ἤη. 5 Μδοο. 111, 40. οὗ ἐὰν φωραϑὴ τὸ σύνολον σκεπα-. 
ζόμενος ᾿δουδϑαῖος, υανέουμαιο ἑπνεπέμβδ ἔμογὶξ δϑοοπάϊζεα. 
Τυδδδυα. ἬΝ δ ἐπ Ὁ Ὁ 

ΦΩ͂Σ, ΦΩΤΟΙΣ, ἵμα, ἴμγπδη, ἐμοσγηα, ἱρτγς., 1ἴ, 6476- 
᾿ περέασ' νείέμσ, ργαίία, δοπονοίοηπέέᾳ, δαίωδ, ζφἐξοξέαδ', σατο. 

ἄζωπι, νογδιπιὶ 1) οὲ, δαϊμέαγὶδ οορηπίέέο, ἀοοίγίπα δαίμωμέαγίδ,. 
ῥέα, τ, ἰοομδ ν 6] αγδα ἐμοΐ ἐχροδέέα, δῖ φῶτα ἴῃ Ρ]ην, οὐέξα." 
“ε΄, αὲ. Τοῦ. ΧΧΤΙ, κι. ΗΐοϊἀυΡὶο Ἰοβεγυηῖ πῶσ ἢ, αυάπι: 
τοϑϑηὶ Ἰοοϊίομο βδουξυ8 68 “7ιολιαθέϊδ. - ἔγηδε, ἀἴόγιοπε 
οδέγκμπι, Ώδη. Χι δ. 860. Οἠὲθ. Ἐκ βοιιθηεὶα δἀϊτ. δοπι..16ρ6-. 
τοῦῖ ἪΝ, 4αοα πἰπίυπι δ Βεῦτ. δοίη 5 νϑβιῖρι18' τδοθα τ, 
εάοαϊοτ ροϊυ ΓΧΧ δὰ ψωσοτοπιγμεαπέεπι ἀμγὲ τοϑράκπιδθ8, 
ἂς αυο οοπῇ, δ ἃ.1. δεσααγέωπι. ΕἘΟτιδ856 ἴδυηεῺ ἰρϑδιπι νούεηι 
Βοθσ. ογῖ8 ρτϑθοὶδ δχργίηαγ νοϊαθειηῖτ. ΥὙ1άς ἐπ ργ8 τὐπα- - 
ζωον. - Ὅς. Οἐα. 1, ἅ, εἶδεν δὲ ὁ Θεὸς τὸ φῶς» ὅτε καλὸν, νἱάν 1) οι 
ἔμοθπε" (88 δοἰδην), αυθὰ ε886ὲῖ θοθα. [ο»". ΧΥΙΠ,. ὁ. φώς. 
ἀσεβῶν σβισϑήσεται, ᾿Ἰαπῖδῃ ἀπ ΡΊ τι Ἐχιϊηρυσίος, Ὦ, .6.- 

Ργοερενεδαδ, ζοἰέοίεαθ ἸΟτατΝ ἀεβῖπει. ΨὙίιά6 δὲ ν᾿ 19., 10}. 
ΧΧΧΤ ΤΕ, 15. 166΄ ΧΥ͂, 5». ΤΏτοη. ΠΙ, 4. ον. ΧΧΙΧ, ὅ. 
ὅτε τῷ 'φωιτὶ αὐτοῦ ἐπορευόμην ἐν σκότειγ Ὦ.. 6. οὗν ὅλ. Ο8185 



άρ2 . ΦΩ͂Σ 

τοϊΐοδα Βδο υἱΐα πιμδέμσι δοἱαξέῤ σὲ σατραῖίξ αἴ 1110 Ἀδοΐροσδην. 
100. ΧΧΙ͂Χ, 44. φῶς τοῦ προσώπου μου οὐκ ἀπέπιπτεεν » ἢ. ο. 
σνὩ]τῸ 8 πιεῖ δογεπέξαϑ πο ΟΌΠ ΕΒ] αῖωτ, νοὶ: ἠαεέαπι εἰ Χέϊα- 
γοπι ἤγοπέεπι ὑτδ τὰθ ἔδυσϑ ποι ἀδϑίπερδμ. Νδιδρμοσα ἃ οοοῖο 
ΒΕΙΘΠΟ δὲ Ἰαοΐο ἀθϑῃμιῖα εθι. Οοηξ, Οἱαεοὶὰ Ῥλέϊζοί, ϑέαοτ. 
Ρ- 1044. Ιου. ΧΧΧΠΤ, 28, ἡ ζωή μου ὄψεται φῶς, Β. 6. νἷεα 
θᾶ Πεἰϊοϊέα 8 σΟταρο8 δτὶῖ, δδὰ: ἴῃ ἔθ] τσθην δέδια νϑηζασα, 
Ψιάο εἰ ν. ὅ0ο. ἴον. ΧΧΧΥΙΙ, 3. τὸ φῶς αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων 
τῆς γῆς, γμέριν οἷπϑ ἴῃ Θχιγθοϊταῖῖθη ἔσεγδο. γιά οὶ Ηδ}. 
10. δὲ οοπξ, Αοι, ΤΧ, 5. οὲ δὰ 8.}. Φἰἰοηδριε Ῥ- άοϊ. Ῥεδ] τ. 
ἘΨ, 7. ἐσημεεώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, ὅταέέα 
ἴμδ εἰατὶθ δ ρῃϊβθ ποῦῖ6 ἀφο]αγαῖα δὲ. Ῥα, ΧΧΧΥ, 10. ἐν τεῷ 
φωτί σον ὀψόμεθα φῶς. Ῥὲτ ργαΐδαπι ἴααιι γοτῦο Ραϊξοξαοξδι 
δα νετδσι ὁσαξέέμα ἑπεπι ροτνοηϊείηυδ, γ]ὶ:46 εἰ Ῥ, ΧΙΥΠΙΙ, 40. 
εἱ οουῖ, Οἰαδεὶξ Ῥλέοῖ, ϑαον. Ἰ. 6, Ῥβ. ΧΧΧΥΉΗ, 6. τὸ φῶς 
τῶν ὀφθαλμῶν μου ὀὐκ ἔφτυ μει ἐμοῦ, Οου]ογάμ πιϑοχατ 
ἧμπιοη οδδϑαῖ, Ῥε. ΧΙ, ὅ, ἐξαπόστειλον τὰ φῶς σου καὶ τὴν 
ἀλήϑειαν σον, τοϊέῖο Ἰυσοῖ δὲ νοχἱϊδἔθη ἴδηι, ἢ. 6. φχδὲρῳ 
τα: ἔυσαι ξανογοαπι δὸ ἱπιρῖο ργοιιββίοσ δ. τὰ 88 σαὶ ἀκδῖας. 
ΑΙ φῶς ἀ6 »“εγῦο 7Ζ)εὲ Ἀ, 1. ὀχρ]ΐσδηςξ, 00]]. Ῥρ. ΟΧΙΧ,͵, 5. 
Ῥτον. ΥἹ, 55. Ῥ6. ΙΧΧΧΥΠΙΙ, 16. ἐν τῷ φωεὶ τοῦ προσωπον 
σου πορεύσονται, οογαπι ἐα ἀδοτατῖεβ σοπιρδσθθιηξ, Ῥρ. ΧΟΥῚ,- 
12. φῶς ἀνέξειλε τῷ δικαίῳ, βαἰωδ ονεριι πδῖο, Ψ ΔΆ δὲ Ῥᾳ, 
ΟΧΙ, 4. Ρτον. ΧΙΠ, 9. 168, ΧΙΙΧ, 6. 1.1, 4, Τί ΣΙοπεδγων 
᾿,. ζ΄, ν. θ. ἀ6 Αἰδηΐε: Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ' ἑεάροεσεν 
ἔϑηκε, ὍΝΣ ϑολοῖί. φῶς, χαρὰν, σωτηρίαν. Ψιἄο δὲ 1, ϑ', ν. 
482. υδὲ φόως ἴπ δολοῖ, ρατιῖος σωτηρία ὀχροπίτωτ, Οοη:, οὖ 
ϑιρέοεγωπι Τῆσα. Ἔ. 11. ν. τά86. οὲ ζοίεωπι 84 108.1, 5, ». »84. 

͵; 166. 11, 8. πορευθῶμεν ἐν τῷ φωτὶ κυρίου, νἴϊταπι φφοιογιοίπεγγι 
οναο νοϊμπέαίεπει Ἰπϑιϊταδπιτις, Οοηξ, 165. ΠΧ, 8... Το. 1, γι 
1ε5..Υ7, 20, οὗ τυϑέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος » Ὧὲ 
ἐσπεῦταο οἵ ἔμα ϑυῖ ΒΥ 40 0]8 πιαΐξ δῖ δοηὲ, ἐπξογειρμιξ δὲ Ῥγο- 

, 9ρεγἐ αεὶδ. 1ε5.1Χ,,2. εἶδε φῶς μέγα, σοπεῖρῖε πιᾶρπα γἐξοΐξαν, 
166. ΧΙ ΤΙ, 16, ποιήσω αὐτοῖς τὸ σκὅτος εἰς φῶς, ταυῖᾶδο ἔδμδυ 
Ὀγτὰβ δηῖϑ 608 ἔῃ Ἰἰυσδια, ἢ. 8. ἔΐοσ ἔδοσ!θ δὲ ὀχροϑάϊεαπ ἐρεῖς 
ξαοῖϊαιι. ΑἸ τοἀάδηπε: ἑσπογαπέξαπι δογώπ ἱῃ ϑαίμέδαΣοηις 

ον, φρορηξέέοησχῃ, σοπσεγέαπι, ΟΟΠΕ, τοῖαϊα χ δωξήα ἴῃ ν. σκότος. 
Ν 

δαστι τυ τοϊαηι. ὅϑγππι. ἴ0Ὁ. ΧΧΥ͂ΠΠΙ, χ1. ὉΒὲ νὰ] φῶς ροεῖ-᾿ 
ΒΌΠ1ι Θδῖ ΡΙῸ εἰς φώς (εἰ. ζω αέμδ: αὖοοογιαξέα ἐπ ἤιοογ, }7ὸο» ᾿μαἰ4), νεῖ φῶς δππὶ ἢ. 1. ρδα πιρέαϊίᾳ, ᾳμῶαδ δρζοραϊφηξ. 
(4. ὅγπεπι, ΤἈσοά. Ῥτον, ΧΥΪ. χδ. ὈΡῚ φῶς δεῖ “εέμα »ία- 
οἱάμδ δὲ ἀἰίαγὶς, δεπενοίεμέξας δίρησῃ. Κι μρσ, ἐπ ᾿ξαγέξαέο. -- 
ἫΝ, ἐρηῖδ. 196. 1,, 11. Τιορθτπε ἬΝ, -- ΠῊΝ ἔοδω, ἘϑιΒ, 
ΨΙΠ, 16. τοῖς δὲ ̓ Ιουδαίοις ἐγένετο φῶς καὶ εὐφροσύνη, Ἰυᾶαοὶ 
Δαϊεπι δῃτηπιᾶ ροτέμυ ἀδρδηῖυν ἐασέξέξα, - οὖ, ἐρπΐθ. Τῆροά, 
ον. ΧΥΙΠ;, 5, 1ὰ Βιείξμᾳ, δ6ὰ 1δ1 ροιΐῃε το ροι δε ξοχηιὰ- 

εν 

80ΡῈ. Π|,6. δωσει κρίμα αὐτοῦ εἰς φῶς, οἶαγό παηξδεξαδὲέ 



᾿ ΦΩ͂Σ .. ἐρ5 
186 υὴς 555), δοέπείζα 8. βαπιπια ἐσπὲδ. -- ἀν ῬΙΒ, σδοοησα, 
ὦ Ῥατ. ΤΥ, 20. τ ὙἼ, ππγμδ, ππαρογία,, δέρε5, Ἐποοῖ, ΧΙ.1Ι, 

ἧς φῶς. 1ϊὰ ᾳῃοᾳυο Ζαζα. ἸΒ οέξο φῶς Ὦ, 1. εἰριϊῆσατο γιάεεας 
ἀγέανπι νοὶ αἀπιδιέαογιπι ἐμοὶ δαροδίξιεπθ, Ο0011. ΧΙ, χι.. ϑεπι- 

᾿ἔδγιεδ ἸΘΡΘΣ 6 τοΔΥΟΪἷξ φραγμὸς. ἢ ΑἸΣΡΣ ΒοπιροΣ τϑοῖθ νϑεϊογυηῖ, 
οἴ φοὸς οοπιροπαϊΐο δουιρδηάξ οζένπι δι ἀδροδῖ. --ὀ ἘΥΊΔ, 
ἑάεπα. Ἐπ. ΧΡΤΙ, τὸ, Ὑέδο αμτδοοάθϑηϊια, - ἬΝ. Ἐχοὰ, 
ΧΧΥΤΙ, 2ο. ΧΧΧΥ͂, 15. 15. ΤἈδοάοε. Ῥε, 1 ΧΧΤΙ, 6, - ξέρῃ. 
Ἐ,χοοῖ. ΧΙ, χ1. ὉὉὲ ῥτὸ φωτὸς Οὐπιρέ. φαϊάθαι Πδρδὶ τόπου,ἦ 
ταλδὶ δυο φῶς οππσ, φιοα ἐδὲ ἐμοὶ 886 δοὐὲ δα ροσέέιπε, ἀοῖατο 
νἱάοτυν, δἄδοφυο ἢ. 1]. δραΐίμπι ἐπέογ πιδαἑιεπ δοὰ νέαπι. ὙὶἂΘ 
ΒΏΡΓΑ 8. ὙἼ2. -- ἘΣ), ϑρίφπαογ. 166. ΤΥ, 5. ἴ,, 10, ΤΧΊΤ, .. 
ἩἩεδν. - πε. Ἐ2Ζ. 1, 4, «τιὴ2λ5. Ολαϊώ, Ὅαπη, ΥἹ, 19. - 152 
οἰα)ᾷ. Τ)δη. 11, 22. -- 532, ποναΐδ, ἀξ, ἔμπιεη; Ἦσ6. Χ, ιϑ., 
φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως, δεοδηάϊίο νον 6 Ἰππιθῃ δοΐθει- 
εἶαθ. -- Ἴ2) ἔμσόγπα. Ῥιον, ΧΠῚ, 9. ΧΧ, 41. - [2938 Ρ]ησ, 
7αοἶδο. Ἐποοι. ΧΙ ΤΙ, χ. Ψιὰς δὰ Ὠ. ]. 72:.. «ΠΏ, ἑαῆμα," 
Ρεν φιαπι ἐπιέγοτι ἸῺ ἧμα, Ἐποοῖ. ΧΙ,11, 1ἱ, κατα τὰ φῶτα 
αὐτῶν, ἰιαχῖα οκἰϊῶ Ἰ]οχτπι. Ἡσογοῦ. φῶτα, ἄνθρωπον ἢ 
ὄμματα καὶ ϑυρίδεςς Αρυάὰ 606. φῶς δεἶδπι 49 7επδοέγία ἀμ. 
Βειὶ δρληποίάεγεα ἀροΌλε, -- ΠΣ, δογδηδ. 165. ΧΥ͂ ΠΙ͵ 4. -- πὴ, 
τ θηζ5. οτοπι. Χ,, χ8, ἐξήγαγε φώς ἐκ τών θησαυρῶν αὐτοῦ. 
Οαρρεἶίο Ἰερῖεδο νάδηϊον ἪΝ. 564 ροτΐυϑ ρχὸ φῶς (860. 77 αἱ. 
δὲ “ἐθχ., υοὰ Βαθοὲ Ὦ, 1. οἱΐδιν “γαὖ6}) τοροποπάμπι 688 
ἀνέμους, οἵ ἸορίταΣ ποπ. δοΐῃπι ὼ Οὐπιρί, οἱ Αά. (ἴῃ αυά. 
ἔδωνθι υἱζάή)θ ᾿δοῖῖο δοπίιποῖίπι Ῥοβλῖα σεροτίϊαγ, ὠνέμους 
φώς), 568 δεἴαχα ἰῃ Οοα. ὅγν. Ποχαρί., Τλεοάογείο δὲ ζοδπια . 
᾿“παϊοορέεμδέα ἴῃ Τοροσταρλΐξα Ολρέϑέέαα ΤΌ, 11. Ὁ. χ27. 64. 
ἤοηε. Ἐξαάδτα Ἰδοϊϊοηΐς νάτϊοῖαβ τϑροσίτισ 4φαοααδ ἱπέτγα ο. 
11, 16. Ῥτγαδῖοσθα Ἰαρίτων 168. 1)Ϊ, 8. υδὲ νοσῦὰ ὡς φῶς, 4089 
ἀῃ τοχῖὰ Ὠορτ, ἀσδιηδ, 80 στθοῖθ οαιἱϑὲὲ ζμδέίπεδ 1. ». 228... 
8 δοϊοἷο ᾿εῦχατιο 6χ δηϊεοδάδηϊο οοπηδῖθ μὰ ἐγδηβ]αῖα βιηϊ, 
ἼἸοῦ. Χ, 5. ὉΡὶ φῶς, τὲ οομέμα (Ῥίαωμξ. Ομγοιδ, 1, 5, 47.), 
οοεέΐμα ( Οεἐξίμα ΝΜ. ΑΙ. ΧΎ, 7.) οἱ ἐμὰ ( Οἷο. αὐ. 2ὲὲν. ΧΤΥ͂͵ 
2.}, 6δὲ ἐπργέηιζξα σαγμδ. Τοῦ, ΧΙ, 10. ἐκ τοῦ φωτὸς ἤγαγεν 

. αὐτὸν εἰς τὸ σχότορ, 6κ Ἰὰασε Δἀάδυχίξ ἐπὶ ἰπ ἔδποῦταβ, Β. 6... 
᾿φοπαΐξμδ 6δὲ ἐδέωσπυ ὁ νέέα ἐοζίενε. δῖ. φυαοηθθ δρυὰ ρεοξδηοὶ 
δοιάρίοσαβ ἐμᾶ Ρῖὸ νζξα 88ε}ρ90 ροπίτυς, ὙίάΔο Ζ᾽ εδοἰϊὲ ΑΔ ἄνογα.. 
ϑαον, 118. Ὑ1]Ι. ο. 2. Ρ. 144. 8:πι}}} ταϊίοιιϑ δἴλδπι Βαγοι. 1Π1| 
40. φῶς ἀδ ἐμοθ νἐξδαἐξ ΘΧΡρ]ἴοᾶτα ταϑι]δπὶ, Ρ1 δἷἱλ ἀ6 γοδμϑ᾽ 
ῬΓΟΘΡοΥἑὁ οοριϊδηῖ, δι... ΧΥ͂Ι, 16. φῶς πιοῖαρβοζίοθ πρῖθϑνἐ» 
οογἄδαπι δὲ ργαίξαπει ἀνέπαπι ἀριαοῖαϊ, φαπε δοχιξέερ" ζοἰϊοξεαδ. ἢ 

. 146 φῷρτα 8. σκότος. ϑὶγ. ΧΥ͂ΙΓ, χΧὃ. φώς ἀγαπήσεωρ 681 τολο 
“ὲο γενείαία, φεα 2945 αὐπόγεέπι δειξε αὐ ἀοπεέηδθο ἀεοϊαναξ. 
δῖ; ΧΧΙΠ, 9. ἐξέλιπε γὰρ φῶς, ἀεξδοιϊς δαΐμ δαὶ ἐμά, Β. «. 
νίέα. Ῥατυοῖ, 1Π|, χά. ὯΡῚ φῶς ὀφθαλμῶν νοὶ δεῖ νέέᾳ, νοὶ 
ππαρηα ζοἰοίέας. 880. ΧΥΤΙ, 4. τὸ ἄφϑαρτον νόμον φῶλ, ἐδ 
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Μῇοεαΐοων ἐπ ἀαἀοέσγηεπι" κοπείπον οοὐϊωμδέγαίεγα, 9011. ἩΙΔΈΈ ΒΟΥ, 
14. Βαγοοβ. ΙΥ͂,.. ι Νῖίαοσο. ΧΙ, 29. υδὲ τὰ φῶτα ποῖδὲ ἐρπαπ,»,. 
'μόπιὶ ἱπ σαδέγὶα αἴμπε πιξέῥέσα, Οομξ, Ματο. ΧΙ͂Ν, δά. Τιυς. 
ΧΧΙΤ, 56. υδνὶ εδὲ 1. 4ᾳ. ν. δδ. πῦρ, 400 νοςδΡιυ]0 οἰΐδηι δ 
Μεεγολὲο δκριϊοαῖως. δ1ο Χοπορῆ. Εἰ ἰδέ. Ογ. ὟΙ, α, .7. πρὸ δὲ 
τοῦ σεραιεύματος φῶς ἐποίεε, ἵνα μηδεὶς λάϑη προσεών. 

ΦΩΣΊΜΗῬΡ, διωπέηπατγε. ΝΥ, ἀρίοπαον. ἴα. ΧΙ, 3. 
860. Ολίδ. ὡς φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ. τ ἑωπιέπαγέα ςΟοΪῖ, -- 
ΜΝ. Θεη. 1, τά. 16. “44. Ῥε. ΟΧΧΠΙΠΙ, 1γ. Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 4. 
εἐ ΧΨ, 30. 5 Εδάτ. ὙΠ, 79. ΒΘΡτ. ἘΠΗ3 ΝΣ, οοιεάξ, 001}, Ἐιδᾶε. 
ΙΧ, 8. εἰ Μδῖι, ΝΙΊ, 20. 84ρ. ΧΙΙΠΙ,... δ1:, ΧΙ.Τ1Π], 8. εἰ 
οοπᾷ, ῬΒ1], 17, ι5. ρος. ΧΧΙΙ, 12. 

ἘΦΩΤΑΓΩΓΕΏ,, ἐδωπιΐπο, ἐπδεέέμο ἐπ αἐνέπὲδ γδδερς, 
ά Μδοο. ΧΥ͂ΙΙ, 5. φωταγωγήσασα πρὺς τὴν ευσέβειαν, σα οἶα» 
γαπι Ρίοιδιϊς. ἰμοσπι αὐάμαϊεεί,. Πεεγοῖ. φωταγῳγὸς, ὃ τὸ φῶς 
φέρων. 8568 ἐμπιϊγιανέμσπ, ἂἰ ὀρ] σῶς Οέροσ. ἢ εἰέ, 

ΦΩΤΈΜΝΟΣ, ἐἰἐμοίαμδ. ἔς, ἧμα. ᾿ϑγπῖπι. Ῥι. 
ΟΧΧΧΥΤΠ, τι. ͵΄ 

ΦΩΤΕΙΝΟΙΤΕΡΟΣ, ἐμοϊαϊον. 5ῖ:. ΧΥΤΙ, «5. ΧΧΙΠ, 26. 
ΦΩΤΊ ΖΩ, ἐϊωδέτο, ἐδωπιδπο, ἰμοθο, γεζωξνδο, ἐμεοσγα 

ἥαοίο, αοοεπάο, ἴτ. ἄοοθο, οδέσπαΐνο. ““ε, σούθυτ, πὰ 4], ΝΈΡΒ. 
Ηίρμ. Νυπ. ΥΠ|], 5. φωτεοῦσεν οἱ ἑπεὰ λύγνοι, ἱμοοδαπέ δερίθπηι 
οδῃ ἄο]δρτα. ᾿ ὅδ ΧΧΤΙΧ, το. καὶ φωεισάεω ὑμῖν. εἴ ἦμα ογξα 
δἐὲ νον. ζμῖρ. δὲ οοσρογὶέ αἀὐμοσδοόγο. Ἐπάν. ΤΧ,, ὃ. τοῦ φω- 

ο΄ φέσαν ὀφθαλμοὺς ἡμῶν, υὧἱ ἐϊμπιέηοε ὁ. 0}]056 Ὠοδῖσοβ. ΓΚ 6 οἱ 
. ῬΩ. ΧΙΙ, 4. ΧΡΨΠΙΙ, 9. δὲ σοπῆ, Βαγθομ. Π|, 8. 8::. ΧΧΧΙΨΝ, 

,Ω. Νέβοια. ἰχΧ, 12. τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς (κατὰ) τὴν ὁδὸν, αἱ 
ἡμοεγοὲ 11}185. ἴθ νἱὰ. Νϑβοαι. ΓΧ, 19. φωτίζειν αὐτούς ( κατὰ) 
τὴν ὁδὸν, τὧἴ ἐμοογσὲ 1116 ἴὰ νία. Οοδ6]. Υ1Π], ι. σοφία ἀνϑρώ- 
ποῦ φωτιεῖ πρόσωπον αὐτοῦ, βαρ δηῖία Βοιπιϊπίδ ἐῥμπιέπας 
ξαοίο εἶντι8. 166, ΤΧ, 1. φωτίζου ἹΙερουσαλὴμ, εἰεπιέπαγε 
Ἡϊετοβοϊγηα. Αρυὰ “Ζ242μέαπι ἴες. ΧΧΥΤΙ, ι1. φωτέζεεν δοοὶ- 
Ρἰεπάυπι Θεὲ ἴῃ μοιλίξοηα ἀσοσπα να, ααδπι ἀθοθᾳυα δδβρεῖ 
Βοῦτ. ὍΝ. - ΜΝ, ποπιθ, ἐμς. ΜΟΙ. ΥἹΠΠ, 8. - δες ρ]υε, 
ἐκ ἬΝ, ἐψηπδα. ϑῖ0 γοοδπίοῦ ρϑιγαιδθ ᾿ποδηῖοβ ἴῃ ρϑοΐοσαϊι 
δοιιτϊ ροπιϊβοῖδ, 1 δἀτ, 11, 67. Νέβδω. ΥΙΙ, 65. - πολὴ 
Ἠ!ΡΒ. ἃ 29, δρέσπαεγε ωοῖο. Ῥω. ΧΥΠΙ, 81. - τ ΗἸρΒ. ἃ 
ΜΕ ἄοοεο, Ἰυά, ΧΙ, ὃ. φωτισάτον ἡμᾶς, [71 ποιήσωμεν τῷ 

παιδαρέῳ, ἀοοθαὲ Ἀο5, ᾳυϊὰ ξαοϊδιπνυβ Ῥάδτο: δ]. Α]}ΐ συμ- 
βιβασάτῳ Βαρεωῖ, ἃ Ἀ6ρ. ΧΙ], 2. ἐφωτέσεν αὐτὸν ὁ ἱερεὺς, 
αοοωΐξ Ἰατν βδοθτάοθ. “ἴδογοῖ. ἐφωτισεν, ἐδίδωξεν. ἃ Ἄερ. 
ΧΥ͂ΙΓ, 27. φωτιοῦσιν αὐτοὺς τὸ κρίμα τοῦ ϑεοῦ τῆς γῆς, Ἅαἴο06. 
ὄμπε 1105 105 Ὠ εἰ ἴεεταθ Ὑ᾽46 οἵ σφι. Ἐχοά. ΡΨ, 12. 16. 
1οῦ. ΧΙΙ,». ῬΕ. ΧΧΙΨΝ, 8. ΧΧΧΙ, 8. 7Λεοά..]υά. ΧΠΙ, ὃ. 
φωτεσάτω. Οοπξ. ἘΡΒ. ΠΠ, 9. 2 Τίω). 1,10. εἴ 2 εεϑεἐξέ “6- 
ψεγα. δ.ον, 110. ΤΙ, ο. 1. 6. 9. Ρ- 1το8. Ἴπο., δἰπα ἀυδίο “(φωΐία, 
Ἐχοάᾶ. ΧΥ͂, 25. υἱὐῖ πιϊδοι!ῖε γοῖρὰ ἀϊνογδὶ ρομοσὶθ ΠΣ δὲ ὙΝἢ, 
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8δο, 4281 ΔΠΠ ἀεδυσδηδυπι δἰξ δὴ ἬΝ, 111 εὐ δοΐξ Ὡ ΤΟ ΘχΩ 
ἀιξαγδ ζασφγα, φωτίζειν, φυοά ἢ, 1, 1 16}]6χὶξ βοηϑ μι γδίσο, 
ἐἰϊωσέγαγα, ἐϊωπιπαγο. Ὑιάθ δά Β.]. ϑολανζεηδονρσίωπι Ρ. θά. 
γοτιοῖο “φμξίαα φωτισόν μὲ, ηὐδῆι δὰ Ῥ5, ΧΧΥ͂Ι, τ᾿. δὲ 
νοοθιι ."2 1 ἐπ 7λεράογείο ρτοάυχῖς οπέαμοοπέμδ, εἷπο 
ἀυθίο πιϑηάοβα 6οῖ. Οὐγῖθ δρυὰ ἰμέλγπιδπι Ἰαυδαῖυσ νὦ 
Αφιοέίαο: ἄοοα πιδ. Οουξ, γμοὶὲ Πϑοοῖὶ, Οτηε. 1. ο. 65. 

Ὥραις. ΧΥ͂ΙΙ, τι. φωτίσουσί σοι. ϑῖο ουπὶ σᾶ50 ἸΘΥΙΙΟ ΨΕῚ 
᾿ς οορδίχαϊ ῥλίέο Βγδέξμε ἀρυὰ Ἐἰμδοδέμπε ὌγαοΡ. Ἐναηρ. ἢ 

Ρ. 122. καὶ ἡμῖν ἐφωτισεὲν. - ὍΣ ΠΡ. ἃ “2, πορϑίξο, 
Χ,, 15. φωτέσατε ἑαυτοῖς φῶς γνωσέεως, ασοεπαϊέα γ οὐ 18 
Ἰχμδα δοϊδπεῖδθ. 8011, “27. Ζέθγγ αγαΐέξογοτς (πᾶ ρὸΣ 

᾿ς ψαχίαης ἴοεοω Υ, 5.), ἢ... ἱπίε]]χογαηξ, δοὸ δὶ δϑθϑὲ 8 "58, 
ἀμοότα. δὶο ἀθρηυθ ὅγγωθ, - ΠΝ Ηρ, νἑάεγε βαοίο. Τυᾶ, 
ΧΗ], “5. καὶ οὐκ ἂν ἐφώτισεν ἡμᾶς ταῦτα πάντα." δὲ πιο δδχι6 
οδἴοβαϊββεῖ ποῦὶ8 860 ομιχΐδ. - ὙΝΌ. μα, Ναπι, ΤΥ, 9. - 
ἘΠΔΠ5,͵ αποᾶ ποὴ 5ο]αμι ρέωνέαπι ῥγέπιασ 8. αιοῤιπιναΐαπι, 
864 οἴΐδηι αοοέογόπι Ὠοῖλι. Πα, Ομΐπέα Ῥ6. ΤΥᾺΧΧΙΙΠΙ, 8. - 
ἼΠ2, οοπγῆμο. Ῥ6, ΧΧΧΠΙΤ, δ. φωτίσϑητε. Ἐπ δἰρηϊβοδίῖοαθ 
οἸδιάαϊοα μυΐὰθ νοοΐδι - ΠΡ, ἀρογίο. «1͵. Ῥε. ΟΧΙΙΥ͂, 6. 
φωτέζει.. - ΝΡ, δεῦρο. ἴε58. ΠΧ, 1. φωτίζου, δὶ ῥτο "ὈἸῸ 
ποῦ Ἰόροταμπξ γἼ}4, αὧὐ ὩὨΟΏΠΏ]1 ρυΐαταπῖ, δε φωείζεσϑαι 

.Ὦι.}. δδὴ ἐπ ἐμόσπι ῥγοαέσε, ἄρραγεγθ, αυριὰ ἴπ δδο οτδι ἢ 8 
δουῖθ ἃ 3} πιϊπμιαιο ἀϊβοτι. - πὰ, »“ἑάεο. Αἴχω. κι 88πι. ΧΙ͂Ψ, 
27. ἐφωτίσϑησαν. Κμίρφ. ἐἰῥοπιπαίξ δώπὲ οομδξ σἰμδ: Ὁδὶ.. 
“«4φμείαπι δῖπια σου ΐτονοιβῖα βοοιἴι8 66, ϑολιίέσηδέμδ τὰ Κ᾽ ἐπ- 
ἄορ. Οριδο. (4 ἀεζεοέξ, λοιογπὶδ ὁ. Ἡἑεδν. 1, ἃ. Ῥ. 55. ἀοουλε 
αὐλάθαι, ψοιρυπι 4 ΒΌΡΟΘΙΘ880 1η 1. τᾶν. δ βυγραγὶ 46 
οομἐΐδ χισαπέξδιιδ᾽ 8. ἀοΐα οομίογπι δρίεηαεηΐέσ, δοὰ Ὦ..1, ἀσθὶο" 
οτοῖ, «““φϊέαπι οὐαὶ ϑγγο δὲ 7Ζοπαέὺπαπθ δαρτίτλθσο ψ Ϊι 1846 
Ἰοοϊΐομδηι ΝΜ] αδοτοι ίσδαι Π5Ἵ ΜΏ Ρχὸὺ πο. Οοπέον Ζίβολδ. 
γώπν ἀ6 νεγδ. Ο6Ο. Κ7, Τ.' ν. χδ4. βε4ι. δὶγ. ΧΙ,11, χθ. ἥλιος 
φωτίζων, δο} ἰμοεπδ. Ὑιᾶο οἱ δὶς. ΧΕΠΙῚ, 11. 1.5 γ. εἰς τόξον 
φωτίζον ἐν νεφέλαις δόξης. ᾿ ᾿ 

ΦΩΤΙΣΜΟΙ͂Σ, ἔμεπιδτε, δροιαοσ, Ὑε. Τοῦ. ΠῚ, 9. Ῥε. 
ΧΧΥΙ, ι. ΧΙ1Π, 5. ΧΧΥῚΙ], 17. - ΝΕ, ογγραγιθηιξϊοητε 
Ῥεοέογαίε διεπιπιὲ ρον οὲς, “4. ὅγπιπι. Τπεοά. ποῖ, ΧΧΥΠΙ, 
50. “φω. ΤἸδοά. 1.6γ. ὙΠ, ὃ, Αεἰφμὶ Νόαι, ΧΧΥ͂ΤΙ, 41. 
1. Νεθδια. ΥΙ1, 65. “φιι. τ ϑ8πι. ΧΧΥΠΙ, 8. -ρε, σεγτθυπι, 
ἐμ ωπιέπο. Α4ω. Ῥε. ὩΧΧΥ͂, 4... ὌΝ. 8. ΤΧΧΧΙΧ, 8. 
ϑγπιπι, Ῥτον. ΧΥ͂Ι, ἃ. - ἘΜΜ2, ἐἐδωὠοεγὶσ. (φι. Ῥε. ΕἸΧΧΥ͂, 5. 
δίδο ἀπθῖο Ἰερῖς ὙΠ. ἢ ᾿ 

Χ, 

᾿ ΧΑΒΡΑΘΑ͂ ΓΉΓΣ, Ἀθθτ. γ}ς ὨΠ55, δέσει πιδέατο 676. 
“ τᾶδ, 8. α΄ ἐγαοίμῆι, αὐ ἐμφόγπι ἐεγγαᾶσ.  Ἀ66.Ὗ,19. 0δ1 Αἰ 



---- 

ι 1 

ἐ 

ωι. ΧΑΓΝΩ -- ΧΑΡΆ 

Ῥρτο χαβραϑὰ πιαῖς δεβραϑά. Ἀοταδαὶ οοἂᾶ, εἰς χαβραϑὰ 
Βαρδηι, πιοπάοδο. ΠΙιὰ εἰς 6 δεοφπδπεῖρας μυσ ἱττοροὶς. Νῖδ]ο 
οἴξατι 101 Ἰεχίτον χεβραϑά. ὉΔ25 ποῖδὲ γερρδέιωτε δὲ τεαρτισεπε ἔνε 
ἐογδέξέέωπι (8. Ἃ22.» περδέιεπι 6586, Ὁπὰθ ὙΣ5, "πιέέμ6}), αποᾶ 
4111 πιξίδέαγα, 8111 εἐααϊέμεπι ἱπιοερτοϊδηῖασ, γιὰ οὲ ΘΟ αι. 
ΧΙΡΊΠ, 7. οἱ δὰ Ἐ. 1. ποῖδῖδ δυρτα ἔπ ν, ἱππόδρομος. 

ΧΑΙΝΩ, λίδοο, ἀρεγίο, ἀδλέδοο. Ὥπχο, ἰάθη, Οεη. ΤΥ, 
1ι. ἂο ἴοττα, ἢ ἔγανε τὸ σεόμα αὐτῆς, 4086 ἀρογιὲξ ο5 δα ππὶ, 
Ἡεεγοῖ. ἔχανεν.» ἤνοιξεν. Ἐερκ. 11, δ. γάνε τὸ στόμα σου, 
ὥρεγὲ.ο5 τυα. Πδεγοῖ. χαίνων σεύμα, ἀνοίγων σεόμα.- 

ΧἥΜΡΕΤΙ ΖΩ. «αἰμέο, σωπε βαυαίο ϑωδοίρέο. Τοῦ. ΨΊΙ, 
1. ἐχαιρέτεσε αὐτους.» καὶ αὐτοὶ αὐτὴν, 58] υἴαν!ξ ἔρϑυμι δὲ ἰρθ 
δϑϑω, {τὰ οοΐπι Ἰοροπάυπι θεῖ. - π. 

ΧΑΡΩ͂, ξαμάεο, ἰαδίογ, ἐχδμΐέο, δὲ ἰπβῃ. χαίρειν, 
δαΐωδ. διε, ἀπιο, Ῥτον. ΧΥΤΙ, 20.. φιλαμαρτήμων χαίρει ( ἐπὲ) 
μάχαις, διδη8 ροοοδῖα ραμασέ τἱπκία, -- 0 Ηρ, ἃ ἾἈλ. 
Ῥτον. 1, 14. γαίροντες ἐπὶ διαστροφῇ πακῇ.» ραμαδπέας Ῥοτνοι- 
δἰαῖδ τιᾶ]8. ἨΔ». ἴ, 16. χαρήσεται ἡ καρδία αὐτοῦ, φσαμαεδὲξ 
οΌτ εἷυ5. γ άο οὲ Ζδοὶ. Χ, γ. εἵ οοπέ, ο΄. ΧΥ͂Ι, 22. ΗδΡ. 
1Π, 17. χαρήσομαν ἐπὶ τῷ ϑεῷ τῷ σωτῆρί μου ) ἰαεέαδον ἧπι δεὰ 
ἂς ὭὍεο, βοεναΐοσα 80. - ΣΤ Ηρ. ἐγα ἀοσεπάον, Ῥτον. 
ΧΧΙ͂Ρ, 1:8. μὴ χαῖρε ἐπὶ κακοποιοῖς, τὸ αἰεἰεοέογὲα 11118, οἱ 
ταδίο ἔβοίσης, Ζ7Ζασρόγις δα παπάο δυορίοαϊαδ 68ῖ, ἐπτεγρτϑῖθα, 
δου ρϑἰδ86 μὴ ἔγθαιρε δαὶ μέγαιρε, αυοά ἴα ϑρλοί, δὰ Ζλὲαά. 
, ν. 4οϑ. οχρ]ϊοαῖυς φϑονῶ, 5868 ἀοΐπάο πιυϊαῖὰ δεπίοπεία 
νυϊδε, ΓΧΧ Ἰερῖδδ6 Ἴπ 3 διε, πὸ αἀεἰδοέεγὲο, ααοᾶ οἰἶαπι οὔπι 
ρη ΜΝ οοπίπποῖαμπι τοροσίτων οδρ. ΠΙ, 31. - 5005, δοπερε 
εεἰ. Θευ. ΧΙ, 16. - ὙΠηΝ, φἰπυρέ, ραγέέαρΡ. Τέτοια. ΧΧΧΙ, 

.χ5. χαρήσονται. Τιοροταπῖ 3175, ἃ τϑῖ, πῆγα, :αδέαγι, -- ΚΔ, 
᾿φυοά ποθὴ ἴδιο μονα, 4 δηὶ ἑαεέαγέ, νοἐιρέαέοσπι σαρογε ποῖϑδῖ, 
Οἔ. Ῥε. ΧΧΧΙΨΥ, 6. 7λεοά. ἴε..ὄ 1Χ, 5. Κρ. ῳξωεξε, 50. 
ἤαφεξεέα. -- Ὧν, σαμίίο. Ῥ6. ΧΟΥ͂, χι. « γὰν, σκειέαδιπαάΐμε, 
168. ΧΙΠ, ὅ. - 3, σαπο. ὅ0ΡΆῈ. 1Π|͵, 15. - υἱοὶ ῶν, Καὶ 
εἰ ἨΐρΒ. 166. ΟΧΥῚ, το, τά. ΤΆτεα, Ι΄, 21:. 1,22. - τοὐνεὶ, 
Ῥακ, σαΐμδ, 166, ΧῚΥΠΙ͂, 22. οὐκ ἔστε χαέρειν, λέγεε κύριος, 
τοῖς ἀσεβέσιν, ποι εδὲ φαΐμο, ἴπαοῖς Ὠοπιΐηοδ. ἱπυρὶ18. Ν δ 
εἰ ἴε6,. {ΠΠ|,.τ. Ἐοάδηι δϑοϑὰ Οτδδοὶ χαέρεεν ῥτδοπιΐεῖετο 
δοϊδωξ Ἰἰϊοτῖς δοΐθ. Τὰ ὅ Ε5άν, ΠῚ, 10. ἀκαγνωστη τοῦ νόμον 
Κυρίου χαίρειν, Ἰοοϊοτὶ 16ρ156, 580. δαίμέσοπι ἀρργδοαέων, Ἐπ 
2 Νίαοσοα. ΙΧ, 10. τοῖς πολίταις πολλὰ χαέρειν καὶ ὑγιαίνειν, 50. 
εὔχεται (Οομξ. 2. 806 Ἐἢὲρε. ΘΟ». ρ. 355.}. οἰνίθιυς φαἐμέθην 
Ρ᾽υτνίπιαπι οἔ να]εϊπἀΐπειι ἀρρεθοδίασ, γέεγθο μου ἔῃ δρίθεο δϑ 
λῃϊτῖο ΟἸδοπδπι Ῥτΐπιιπι ϑΌπι 6866, 4υλάδαι ἐγαοπε. Μά 
ϑολοῖ, ΑἸγίδέορᾷ. ἴὰῃ ίμέ. ν. 822., δὲ 4086 ὁχ Δ[116 δίξεταπε 
Οὐἱοπισείμα Οὗδε. ϑαον. αὰ Αοἱ. ΧΧΙΠΙ, 26. ρΡ. 120. οἵ Ζ. 30ε 

᾿ ποῖ. αὐ Ἴδλοπι. ἈΪαρίςετ. Ὁ. 42. ϑοἃ ἴδπι δπεΐαυϊοτδαι οἰ ἴπμ 
ΦρίδιοἹβ πδαπι 6566 ἀοοεῖ δολοί, ὰ “γἑδέορά, Νιαιδθα ν. 1οη. 
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ϑ15 ἔα ἐπ ν, χαίῤειν υϑαΐάαδ: ᾿ρχαῖον ὅϑος τὸ {1}. ταῖς, 
οὲ οομπᾶ ϑεογοβέιμη ἴὰ ν΄. χαίρειν) ᾿ἔπωστολαῖς προσειιϑέναε' τὸ 
χαζρεεν." οἱ «δὲ λέγοντες, πρώτον Ἀλέωνω χρήσασθαι τούτῳ, ψεύ» 
δοντὰλ σου. Εἰδέῤεη, ΠΝ ον. Ἡγροέλαδ. ἐπέονρν. ζοϊέολα Ἐρίϑέ. 
]αοοῦ. 1)168,. 11]..}. 95. δεὲ4ᾳι. ϑἱομῖ! δοΐδαι ]οοἶδ δἀδυοιίς 

- ΦΟΕΒΌΙΟ χαίρειν Ὦτὸ δοιιῖηα φῬοηῃΐξατ, ἴἴὰ 41148 δἰΐδια ἱ'σόυῦδ 
Ῥιο τπιδιυγίἶδιυδ δαὶ ἔπι Θοτὶδ. αυδτα Ῥχοδέϊ τοπυπιόηεὶβ ὁ0-ς 
δυττοιε, σπᾷ, Ο᾽αδεὶξ Ῥλ,έόξ, δ. Ρ. 02. δἔ, συὰθ ὁπ. 4πη6α- 
ογεονε Οἄ. χ5. ξῶπειι 11, ἃ, 259. Αἰδλρολγία Ῥρηοπιαᾷ." Ἑ οῖο 
Ρ. ἴ6.-: αἴετε ζ, 2594. απέϑι.͵ αὐ ϑογίβέει αὶ Ο; Ρ.. 59. δι. - 
ποῦ. 1.6. ΧΧΧΙΧ, 2. Τέεγεπι, ΧΧΧΙ, 15, Ζεοι. Χ,..7. δὲ 
αὐἰθι, - προ, νϑυρα]θ, ιδαθέαπδ. Δ Βέρ, ΤΥ, 20. ΨΙΠ, 67. ἃ 
Ἀερ.. ΧΙ, 15. - πηρῦ;, ῥαφέίέδα. Ἰδξεοπι. 1}, 84. - νον, 
αμεἶα. Ἐποᾶ, Ι΄, 81. ἐχάρη. ἸἸυοβοταεῖ Ἀπ Ὁ. -1ἄεπι ναϊθξ. 
ἀ6]ο.ο αἰῖεσο 4 δα. ΧΧ, κ5..-.ἕ τυπὲμρ δες. Ῥτον. ΥἹ, 16. Ῥγο- 
ΓΤ Γ ΤῊ}3 ἰυΐῳ. «“4ασέ:. Ἐεελ. ἸΧΈΥ,. 1. μ᾽) χαρείησαν ἐπὶ τῇ ὃ 

πτώσει ἡμῶν 860. { εἰ. «Αἀγεηα. ᾿ 

᾿ς ΧΑΙΤΗ, τοημ,. οἵ αυιἡἱᾶδαι Ῥγοζίκα. Ζ6ν. ,Η͂δ. Βέδί, 
Οοὲφὶ. ν. 464. χαῖται, αἷ κεχυμέναε κόμα... Ὦϊοἰταν αθοᾳαο ἀθ 
γυρίδιεα ἐμπιερϊαπείδια, φμαδ ἀὐπεούτπι ογδρθγεμέ, -6ὲ φιέαδὲ 
σοπιαῖας δοξ, ἌΣ. γάπιδ. ὄγπιπι. 1Ἰοῦ. ΧΥΤΠ, 16. ϑγπιπις. 
εἰ δεκέα σἰϊείο Ῥα. ΧΧΙΧ, 12, Ῥτον, ΧΧ, 4. 

ΧΙ ΛΑΒΩ ΤΗΣ. Ἰιόν. Χί, 20. δ6ο. οοἂ, Ζαε, υδὲ 
χορ. οἱ Οοπιρὶ. ἀσκαλαβώτης, «414. χαλαβώτης Βαδεῦξε, 4189 
γίδθ βυρτᾶ. ἮΝ δ 2 ὁ Ὁ 
Δ: ΧΑ ΔΑΖΩ, ργταπάο, Ὡνλλος, σταάπαδ ἐπιπίαπὲθ. Ἐν ἢ, 
ΧΧΧΥΡΙΠ, 422. - 123. Εχοά. ΙΧ, 19. ἴοδ. Χ, ιι. ὃν, 
ΧΧΧΨΥΙΙΙ, 2. ὅγπινα, Ῥε. υΧΧΥ͂ΤΙ, ἀγ. - ἸῊ3 Ἰ3Μ0ὺ0 ἰαριδ᾽ 
εγαπαδμιο. 1ε5.ὄ ΧΧΧ, ὅ0. - ὙἼ3., ψείδυπι, ργαηάϊπο. 768. 
ΧΧΧΙΪ, το. Ῥεδείδγε Ἰερίτοσ δρυὰ 7π0. Ἰὼ Ἡεχαρἐὲς Ἑκοά, 
ΙΧ, 22. ἐν τῇ χαλάζη» δὰ Βσῦτ, γε 33. Ὑεῦθα Πδ60 νοὶ 
ἱπερῖο ἴοοο Ῥοβιία δυῃπὲ, δὸ ροείίπδηῖ δ) Ἴ2 ἨΪΏΞ ν. 24.,) 
ψ6] δογι δϑαάυπι 6δὲ ἐν πάσῃ τῇ γῆ, 80. Αἰγύπτου. 

ἘΧΑΛΜΑ' ΝΔΡΙΟΝ. Ἰιονῖι. ΧΙ, 19. ξ6ο. Οοπιρὶ. υϑὶ το}. 
ἃυὲ 1ἰδτί Βαθϑοῖ χαράδριονγ) ηυοἀ νἱάδ ἱπέτα. : 

ΧΑ ΔΑΣΤΟΝΝ, «τὸ, οαέοπα ( φαοπΐδη Ἰαχαῖοτ οἱ ἀδιηξει,- 
- τ, παοᾶο ἱπίοπάϊτον δυῖ δἀἀιμοϊῖηγ, ἃ χαλάω, ἔαχο, ῥεπιξέξο),᾿ 
οαέοηεέα, πιοηΐΐ διπέδϑωπι. Ὁ γώ Ρ]υτ, ὅγηιπι, 1685. ΠΠ1. 10. 
αλαστά. Οοηξ, Φγιδέωπι ἐπ ἔγαρπι. ναίξ. πε’. ΟΟ. Ῥ. 2ο:. εἱ 
μοι εραιοοηϊὶ Ἡοκαρία Τ. Τ|. Ρ. 392. - ὨΩ Ρ]ῸΣ. 2 Βδσ. 

΄ ΤΙ, 5. τθ6. -Τλεοά, Ἐποά. ΧΧΥΤΙΙ, γ4. τ, ΜΠ 
ΧΑΛΜΑΩ., ἰαχο, αἀεπιίέο. Ὥπ ΗἸΡΉ. ργοίοησο. Το. 

1ἉὩ ΤΙ, 4. ἐπὶ τἰνα ἐχαλάδατε τὴν γλώσσαν; διρετ' 4πιδη ἐακα»- 

-- 

615 Ἰιπρυδιι ῦ Οοπξ, 4 Νίδοο. Χ, 19. - πἴ2 ΝΙΡΆ. ἃ πῆῶν, σώ. 
2σνων. Ἐχκοᾶ. ΧΧΧΤΙ͂Χ, 40. 4,. Ἐκοᾷ. ΧΧΥ,ΙΙ, 48, - ὠὰ, 
“««Ὡραπᾷρ, 1.4. ΧΧΧΤΙΙ, χ8. - πὐγο 

Ζ οἱ. Κ΄. 
- 

"ἢ Ἢ 

ΡΙΒ, Ιοτθαι, ΧΧΧΥΤΙ, 6. 
1ἰ 



᾿ 
“" ᾿ 

48 ΧΑΛΒΑΜΗ --- ΧΑΧΒΗΝΤΕΡΟΣ 

ΧΑΛΒΑ' ΝΗ, ραξῥάπμπι; ὁ ϑοσιδ ἀγδογὲδ᾽ β6α Κρμεξοὶς 
ομἐϑάαπι 4 [ογμζαγιεσι φόσιαγα, ἐπ παπὸ πιοπέὸ ϑγγέαο παδοδη» 
ἐἰο, αὐ ἐπε αοοϑάσηϑ πέάογα 86δμὸ. φηῖ, αὔξαπι δογρονέθε. ἔμραί. 
»μπ. Ἡ. Ν. ΧΙ], 46. πὴ, “Ῥέοφοον. ἘΙῚ, ὃ, Ποἑάον. ΧΝΕΣ, 9. 
ἠαΐ δ φόκμδ ρέρπιοπέξ αἰδὲ ε5886 δοτιδὶξς. Οδοίοχαε ἐδὲ 19 
ψοκ μοῦσ. Π93ὴ)π. ουΐ τοδρουάδὲ Εχοάὰ, ΧΧΧ, 84, οἱ. ἐραὰ 
ϑγππης Ἑποοΐ, ΧΧΥ͂Ι, 18. δὲ νᾶ, Αἴοηζ. Μάδο οἱ δὲν. ΧΙ ΧΤΨ, 
18. υδί οοὐ. “416«. αΡεὶ γαρβάνη, νον’ ἩἱσνορῪγε. Ῥ. 
ἃ, ο. 55. Ῥ. 4δο. εε Οἱ. Οὐἰεὶξ Ηϊεγοδοέαπ: Τ:1, Ρ. 363. 
μοῦ ΒΧΑΛΔΑΓΙΓΧΙΟΣ. Ὥννοπ, Οὐαἑάαοὶ. ἰϊεχ, δα. 1, 4, 
διάλεκεσν χαλδαϊκήν. Καὶ... “. ὩΣ ἐδ 

τς ΧΑΛΛΔΑΙΓΟΊ, Ολαϊαοὶ, ἵξοπι: ηωΐ ἐπέδγ ἐδέο ἀσένο- 
ποηιασ, ρσοπεελίίαθαε παῤδεπιαξξοαδῃ ἐδ ΡέΥαπι ἀαδαπέ, ἘΣ γος, 
ἑάοα. δι. ΤΊ, 2. 4. ϑμέααε:. Χαλδαῖοι, ὄνομα ἔθνους, 
στερὶ τὴν ἀστρονομέαν ἠκριβωμένοι. Ἡδεογοΐ. Χαλϑαῖθε ; γένος 
μᾶγων πάντα γινωσκόντων. -Οοπέ, Ζλνμεύωτ; Οὗδανν. δ. ὙΤΗ, 
ὁ. 12. οἵ Οείσεγεπε οοτα. δὰ 7)απ. 1. ὁ. Ῥ. 102. Β64. «- ἘδῚ., 
οοποιδέπα, πον. Ἐνποοῖ, ΧΧΤΕΙ, 0. Ν. 2, 
᾿ς ἈΧΑΜΛΛΔΑΓΙ͂ΣΤΙ,, ἥπφια οδαίϊααέοα. Α465. Ὦγδι. ΤΊ, αθ, 
ἘΡὲ πἰδ1} τεεροπᾶεοῖξ ἰπ τοχέυ ΒοΡτγαδῖοο. ᾿.. τὰ 

ἘΧΑΛΕΠΑΙΝΩ,, αοονῶο., ὁκασεγῦο, εασνίο, Οἱ. Ἦ᾿ 
ἑγαδοον, 4 ΝΜίαοο. ΧΥ͂Ι, 22. μὴ χαλεπαίνητε, 6 σοπέμνδοπεὶπέ 
8. ἄοργὸ ζεγαξέο. Ζοπαγαθ ζει. 90]. ιϑάδ. γαλεπαίνες, ὀργίζε» 
ται. ἰάοῃι: χαλέπήνας, ἀγανακεήσας. καὶ χαλεπήνῃ, 

ΧΑΜΕΠΟῚΣ, αἰ γοιέῥο, ρτανέδ, ἱποοπιπιοαῖμα, 1ϊ. εἰμο 
γα.) ϑαδνδ. 161) ρατί. ΝΊΡἢ, ἃ δε", ἐσγγεέρέέἑς. 166, ΧΥ ΤΠ], 2. 
ξένον λαὸν καὶ χαλεπὸν, Ῥοτερτίπαπι ρορυϊυπι δἰ φάόνεπε. Ιίδαι 
4υἱ δυιπὲ τοΣτῖθ 1165 εἴ ἐγθπιθπαι,, ἐτάοπι δυμξ χαλεποὶ» γποίδρε. 

. ῬΑΙοείγαέμα ΤῈ ε. Δροὶ!: Ἰγαη. 110. ΝΊ. ο. 8; Ρ. 85. Δομετιανοῦ 
δὲ, τες χαλεπὸς ἦν, ἀφίστη τοὺς ἄνδρας. Νίαιι!Β. ὟΙΙ, 48. 
ϑ8Ρ. 1Π|, 10. χαλεπὰ τὰ τέλη» αἰγαα οοπιδιιπιπιδίῖοιοβ.  Ἀΐδσο, 
ΤΥ͂, 4, συνορῶν ὁ ̓ Ονίας. τὸ χαλεπὸν τῆς φιλονξικίαρ, φοπεὶᾶο- 
τι ΟὨΐδ8 ἑποοηπιπιοάα οοπϊεπίϊομ 8. 2 Νίδοο. 1Ὁ, 16. χαλεπὴ 
περίστασις, φγανῖδ τιδοσβϑιῖδδ σψὲ] δβϊοιῖῖο, 2 Μδοο. ΥἹ, ὅ. 
χαλεπὴ δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις ἦν καὶ δυσχερὴς ἡ ἐπίστασις τῆς 
κ(ας, ργανὲδ δπῖοότὰ οταῖ δἵ ἀπγα τ28}1} ἱπουτϑῖο. ἤἥοπιον. 7}. ὁ, 
8584. ἄλγεα χαλεπὰ, βτανόν ΟΡ 9 8. αἰοίονγες, ῬΑΣίο ἂς 70. 
Ῥ. δ52. Ὦ. γαλεπὼς ἄγαν ϑλίβεσθαι καὶ βιαάζεσϑαι. 816 4πο0- 
416 οαἐ7δοϊλία αἀβιροξαυταρυὰ Ατὰρ65. 146 ὕογαη. ϑμγ. ΕΧΧΊΥ, 
9. Ἠιπγοῆ. χαλεπὸν, δύσεργον, σκληρὸν, δεινόν. Ο εἰξέδεο Νοοί. 
«“εξές. ἈΒ. ΤΥ. ο. 15. “1γχάμεπι δαἰμδέξεσ πθἢ ρῥγὸ εἰ θέοϊδὲ ἐαπ» 
ἔπι, δε ἈΥγ0Ὸ δο ἡμοηια ροπΐέ, φμοαῦ Φναεοὶ δυσχερὶς σμξ 
χαλεπὸν αρροζαηξ, μοῦ σεὲ ἐμής ἀἐῥοϊίε,, ἐππε πιοέδεξεεπε 4:0. 

᾿4πμ δὲ ἑποοπιπεοαύμτς αἰ. ἐπέγαοέαδέϊδ. -Αἀάδ Ονγασνὲξ ἷεείξ. 
Ἡδεϊοα, εἀρ. Χχ5. Σ 

ἘΧΑΜΕ ΠΑ ΤΈΡΟΣ, οοανρασ. οὐὐδοίδεον, πιοϊσείϊογι  οῖδα 
ἴης. 7πὲ. χαλεπώκεερος ἀμφοτέρων Ῥτον. ΧΧΎΊΙ, ά. ἴθ Εφεαρδε 



᾿ΧΑΔΙΝΟΣ. -τ ΧΑ ΊΚΕΙΟΣ . ὡᾳ᾽ 
ξαχορίας δῇ. ΧΟΒὴ ὙΦ5) Δοὴ, φὲ φιιὶφ ετέλδέξ 

αα ζα ΞΞ ΝΕ. 

τὐλδὶ ταῦθα Ροιϊθ5 μεχείημογο γ᾽ ἀθμτον δὰ ΠΩ ΛΟ 1235, ῥῥανΐία 
μγαὸ φρδοῦψν ἰδέϊδ, τι Βτι8 οοχηπιαιὶδ 5. ϑέτ. ἯΙ: 20. χαλεπῶς" 
τερά͵ ὅαυ, φαὶ ζήπερ. αἰ δέοξξδίογα τ (ἢ, ὁ. ἀἰθὲςἰζίφκα ἱπεοϊδοε 
δὲ ρεηᾳβξιι}, πὶ απο δλογίδ, ἘπῚ Βαῦτ, ρέονεγ, ὃ ἼΞὉ ΒΊΟΝ 
θη... ὥζερ., αἰῤῥοτᾳ. Νου Ἰορῖς ὑψηλότερα: ᾿δίὰ αἰξπι φιὶ 
4110 158. Ἀράθπι, σιρᾷρ ἀβμτρϑίυτ. ΑἸ Ιοραπὶ βαϑύτερα 
ἐθη6ὰ 6δο(διᾳ,.᾿ δγγιιδ.: ἀμγίογα. Οοτιῆ, Ζ6ας, Ν, 7. 5.ν. σκληρός, 
δαρ. ΧΙΧ.,:1ὅ. ᾿χαλεπωτέραν μεσοξενέαν ἐπετήδευσαν, ἀμγίογοπὲ 
ἱδμοερἐκα! ἔδτει ἐχθερορδηῖ, 4, Μίδοσ, ΥΠῚ,, δ9δ9ὃϑΘ᾽.᾽ ᾿ 

. ΧΑΙΝΟῚΣ, 7 ασηιπι. ρι, ορίπα,, ἴτ.. λαπιμδ, ΤἈδοί, 
ἴον. ΧΙ, “ἵ,.- πῇ φομέμπ, φιϊαῖ, λαπιμδ. πο, ἘζΘΟΒ. ΧΧΙΧ, 
4, Τἠερά, Ἐποεῖ. ΧΧΧΥΠΙΙ, 4. - Οὐ. ῬΙμτ, εἰπξέηπαδιῖα,, 
ἐρθοϊδεῖπι ἀαχφᾷ ογπιδαῖα. ναὶ εἰπεϊππαφιία, ἰσμὰϑ ἐρ ΥΌΣΣΣ, ( 
οὐἰϊο φρρεπάεδαπε. Ζαοι. ΧΙ, 20. Ζζμιὶρ. ὕγρρῆμπι - ΧΠ, 
1Έ6ξ. ΧΙΧ, 28. 1.5, ΧΧΧΎΤΙ, 29. - ἴΔΩ2.) ποηϑθὰ ρτὸς 
Ῥυΐπαι Ἰοοΐ οιιλιϑᾶδηι, ᾿φφω. 2 ϑ8ιι. ὙΠΠΌ, .. -- Ὠχοῦ, ἐα 
ἐμϊαέέρ. ΔΕ, 1Π1, χ3. χαλεκοὺς αὐτών, υἱὸϊ πομλ}}} δέατυ ἀπὲ 
608 Ἰ6ρ 549 ΟΣ ΧΏ ,..00}}. ΖΔ 0}. ΧΙΥ͂, 20.. σαῤρεοϊίμδ ἰώ, ποεξ, 
ογέῤές Β5:} .8. Βαϑριοδοξ, ΓΧΧ τουϊπυῖδθθ σοοθιι Βδθτ. ΣΑΣ 
εἰ δου! ρβ8:886 γαλισουτὸμ.» ἀπρὰ ρμοδῖθα πιιλῖθεμαι ἐπετῖς Πρ γᾶς 
τίοστιῃ, διυάδοία ἴῃ χαλινοὺς. αὐτῶν. Ῥοῖοες ἴδπιθῃ δὲ διὰ 

δοιϊϊοὶ, Ὑὖν Ῥτον. ΧΙ, λο. τοάάϊεας χκατορϑῶσαι, αἰἰγίσενε. 

Ἂ: τ΄ ΑΝ τ τοῦ, ἰὴ ς δὴ 

20. - Δ. 

ἰούγρπτῖδ, ζόρι σίατεᾳ.. Αἀὰρ 7 

δὲ ἢ, }. ὨΣΉ11 δῃηηοίδτασ, Ῥχαϑθῖβι 
ἐδ. 9860. οοἶ, 4{6.. ἈὉΣ τολέᾳμλ 1} . 
χαλεχὲς ν᾿ αἱ εἰς τὰς οἰχρᾷρμαφ, μεκρὸ 
ἀρὸν ἀφϑέψιαν. Ζγεα, ναί, χαλεξ, 5: 

“᾽ν 

ῖ ΡΟ .ἐ 7 

χχ Χ,4ΑΚΕΊΟΣΙ, . αὐλσια,» “ααταῖμα,, . θῆτᾷη, ξον, Ὑελς 
ν 34, εἴων ἐς Ὡς ων, ἐν, ᾿ κα 

.ς ἈΧΙΑΧΈΖΑΙ ΠΕ 241). ἀεπεμο οοπιροιἶσδ. Ξδυύπ. ἑάδη, 
ΟἸαᾷ ΧΥ͂Ι, 21. δεο. αι. Αᾷάδ Ἰρτρῃη. ΧΧΧΙΧ, 7. ΘΙ ἴα φοἄ, 

ϑιενκι έφα. ράοὶ, ᾳρλβραν λερῖταν. χαλίκαις εἶδ »ἈῈ απί οὔ- 
ϑγναζῃιι εδὲ 8 Ὥοορ, δοηλαγξίοι; τερορϑῃάαμι 6εᾳ. χαλκχίαρᾳ 
γοὶ χιλκείαρς.. ἔϊαῖαῖ πέδαις τ ρριθαβππι οἷς, τὴ σον , “ 

δ 3 Ὁ ἐὰν. . 

2 
ἊἌ - 

φ 



»; 

" 

"5 

9.8 σχαπέκπὸς -- “ΛΑ ΛΑ Ων 
ΧΑ ΑΚΕΌΣ ̓ροπῖς, οἴς.: πόγάϊξ," ΕΣ τὰεΐιδοῚ ΡΟΝ 

ἠδὲ; τας, τολειαεε,, ναἰάπν. Ταδ. ΟΧΤΙ, δε ὠθαϊβια χών 
“εαι. Ῥμίρ. δομεᾳ ᾿βιοαίδέα, «1 ϑύπδο ἼΗΙ ΧΕ), 55; Ῥι, 

ΧΥΙΙ, ὅγ. ὃ ΠΟ. ὙΥ͂, τι. - ἀπο: ΠΣ. ὉΒ14. Ὁ πῃ. ΤῈ, 52, 

Υ̓; 13. 20. , 4. - Ὠμπ3, ἀεε. βϑοὰ; ἾΧΥΙ, 2.52: ΧΧΎΠ, 
5. εἴ ΑἸ101 εαϑρίιε. Τιονῖξ, ΧΧΥ͂Ι, το: ἀξοῖνας ἂθ ΤΟΥ πρὶ 

Ζωπιοτὲδ εἐ δἰὐοοὶ ἑἱπδρέα πελὲξ ἐκ ῥπν ῬΥΟγέ. " σης, 

ΧΧΥΙΠ, .5. Ῥτδθέοσθα ἸεΕἸ εις ΟΡ. ΧΙ, τ.: φο σαίσαι 
Ῥοϑι τόξον νεὶ ὅδ᾽ ἐ)ο αἀάϊάἀοτιϊἠξ, γεὶ δὲὲ αδοῦ ἐπέ ἐβῥτεοῦε, 

4υἱ ρχο' Ὠΐρ 13 Ἰορὶξ ὌψΠ22. Βοτέδοεδ ὀκέδπι χαζκέον. ὁδκ αδίϑοῦ 

τοεἀὐεμέθ ψοῖ τα ἐττόροιι, Ῥοδβῖς φυοψυδ᾽ ΟΆΣΟΣ, Τερδιμδιϊῶ εἰμ᾽ 

εὐξου βέλος » ψεὶ εύξῳ βάλλων. - Ἅ|ὰ6 ΔΉΗΡῚ. πέδαι! - εἰ τ ροὶ 
ΧΑΛΜΚ. ΕΥ̓Σ. αὖον" ἀεγ ΟΥ̓ 28: ᾿ϑχην: αδὸ ανέϊγοα, 3 

Ῥαι. ΧΧΙΨ, 19. ἴεν. ΟΓΥ͂, 136. - ΟὙ π’Ράτι. Ἰαδρέοαηξ; , αὖνν 

οαἰδγ.. ὅεη. 1, 21. - ἌΧ, ἤμδσγν" ἀεγέξαθεν.. Νοβεί, ΤΙ; 

52. Ἴοβ. ΧΙ, 7. “Ηρ οῖ. χαλκεὺς, πᾶς τεχνέτης » καὶ ὁ ἄργν 
φοκόπος » ΚΕ ὃ χρυσοχόθς. 

ΧΗΛΚ ΕὟῪ . σεγαγίαπι ᾿᾿αρεόπι ἐράοέὸ ,. ἄδὲ μεήνιο ε! 

ἥναϊΐδο ἐμωπάο, ̓ βαθγίοον, ὩὉ υἱοῦ, Ῥοῖου ὅδ ΧΎΤΕ ἐδ - 
, ΧΑΛΚΟΙΛά 'ΣΤΗΣ, 7αδεν ἀονανέμδ, μὰ ἐπ αδίο εἰα- 
ἔμας αμὲ ἀϊξα ὁρδγὰ )ηρτε. θδρ; ΧΥ͂͵ 9: ὍΣ 

Ὁ ἸΝ ΧΑΛΚΟΙ͂Σ, δἄϊ. σεποιοξ. Ἤϊπο χαλκαὶ πέδαὶ » ξοπίῥεδω 

αοῆσαε. Ἰαὰ. ΧΥ͂Ι, τι. πεῦτ, ὑπ τεϑρομάεῖ, Ὶ 
ΧΑΛΚΟ Σ. αδ5. 508 ἔοδαι, 6Χ ΄πϑηϑ. Τοῦ. ΧΧΥΙΝ, 3, 

ΧΤ, 19. - ϑϑῆϑ: μϑηΣ ὁμαίά, λα. ἘΠ, 55. ΕὟ}, 2. ὧδε. 
Ὁ δηι ΝΡ, 2..-.ὄ Εχσᾶ; ΧΧΥ, 8. οἵ ἈΠὀῚ ἐδορίυς. Τητοτᾶσπι; αἰ 
Ἰαιίμοτυπι δὲ. ποῖδέ 4ῃοη09 »δοιριξαπι, αγροιβέτεπε, Υ. Ο. Ἃ 
ἕογθηι, Υ. 50. δὲ ὅγγρ νοτεὶ᾽ ἀγρεπείγη, ΊὰΘ ὙΤΝ Χ,Φ 
το. ΥἹ, 8. 1168 ῥα χαλκοῦς, τοῦτο πὶ χρυσοῦ καὶ ἑοῦ ἀῤγν» 
φοὺ ἔλεγον. γιᾶε Φίεολόνέ Ῥνυϊως, ὧδ᾽ νἐδἰἐδ 7,6... Νε Το}, 370. 
δὲ δέορλαπιπι ἴῃ 65. 5.ὄ Ὧν. 5 Ἐδᾶτ. ὙΠ, 57. οοἹ]. Ἐδὰ:. 
ΠΣ, 47. ϑ8ῖζ. ΧΙ͂Ι, γὸ. δὲ τώρ: ̓ ααγανποπξιρήε ν" Ἀν, 6) ΨΩ 65 
ΡΖ, Ῥαρξιῆι, ̓ ἀμοὰ Ἰἱέοῖ ἐρ!ἐπδοβς δε Ῥύλτασα εἴς, Ἐμόλο ( 
πι68 δόσε ἰἸηδία σοπιγδαϊε, “᾿ 

Ἣν ΟΣ ἜΜ109 ΝΑ. 1225. δ ὰ. ΤΧ 45, ϑοὲ 
Ἰὸξ ἐαάσαν ἐδὲ χαναὼν, ᾿ὰξ Ἰδρίτας 'ριά Δλέϊοη. ἂν γφολρέμο. 
Ἀσαὸ Ὑ.1. οὐ. Μάη φ. Ρ.. 807. Υἱδόνθατ Ἧλοῦ Ἰδοιίο. γμϊσεα οΣ 
ἰϑων δ ᾷϊο δοσϊβαὶὰ ἀξ Ὀτῖδ." ὑ 

ΧΑΜΑ, "δωπκὲν ΠΥῪΝ » Το γ ΕΣ 10}. Ὶ,; ἠο, Ἀὲπ. 

ΥΠ]Ι,.19. εἴ δα. Τἴ,,46. εός. ἐοά, λέξι δὲ ΠΤΕΙΣ ἴῃ εχ 

τοῦροηδᾶεῖ, γ1ὶ46 οἱ Ἰαλττῃ. ΧΗ, 1ά. ΧΙΝ, ἐ5.. Ζε-. ἐν 
2Μ5. Βγοπι. χαμαὶ. εἰς γῆν. 

ΧΑΑΙΔΕΙΩΝ ᾽ ὑδαπιαοίθο νηὶ Ἐσε τ δερ δρϊανοο εὖ, 

τοόδυτα ὀἰ νας Ἰὰσδτῖνε, . δοϊοζοιὴ σεῖ,  οὰξ αδρ οέφθοϊξ,. ϑχ" 
χηθ δὶ πιότα' οὐ οἰδέαν" τἰὐδυδηξ. υὐξηβς νἐοεδὲδϊοην 1, 

Ἀΐοε, ανέτα; Ὁ. τιν ἐν ῬΜπὲ πθ. ΨΈΙ: ὃ. 58. δΐπ., Ζαδεινα, Ἔν. 
ΕΟ ΣΙ, 80. - Ὀλρῇ νεΡθξδο νιν ϑὸρᾶ: Σὲ 4 Κη: ἐὐνπρυμϑευὴ 

" 



ΧΑΛΡΑΜΙΈΦΆ Σ- “- ΧΑῸΣ Ὁ ὥοὲ 

ψεύδυϊην ἤταξ ν᾿ τ φαδην ον θϑν γεσθοτυδε' ἸῬνάᾶ ἌΧΧ᾽ ΤῊΝ 
Βατυέα δὲθὲ, ὩΣ Ἰόσο΄ χαμάελέοντες τοροποπᾶστα δίς: πορακέρ; δὲ 

᾿ἀδραΐες τοέδ᾽ χαμαιλέδνεες ν ̓ἀδοϑαυό χαβὰιλέδιιθες. δὰ μη ἐδ. ' 
βοδιάλτὰ εἶτ Ἐρεγολ» χὰ ἀυχἔων, ζῶον ὠδεόμονθ, ναὶ “πόξόνι “διὲὴ» 
ἴδ ΣΙ γαμαιλέων, ζδὸν εἴς ταντα τὴν χρϑιᾶν μὲτάτοένον , νεδὴν 
λευκοῦ! Ῥίοτα ἀδ :) σ ν᾽ 8 ἀρυᾶ, “λεξέϊινε. ἧὰ ποῖ. δῷ 3 48έα." 
ἐλτὲ ες αοπιρηοη, Ρ. 165. 864. οἱ Βοοξειδι γινάτι δονον, Ῥ. Τὶ 
ΔΡΣΙ͂Ψ Ὁ. 6. φυΐ Ῥαϊδε; τοχὶ ΡαΒῖΟΟ ΩΝ τρᾳπιαέξον, Ρο886 
ἀϑᾷ σκυιαν οοεα »'φωΐα" βάπιῤλϊ διδδυπε ἐπ ηὔόνς λαδδαε. ̓  ̓ἀοα 
Αταθέδ ἰοδνότνδηξ: “Δ λυλλιουοὁὌν ὑὴὰ 

ΧΑ ΔΜΠΕΎΡΣῚ. ιοηνὶ, βνμγααδι δ Εὐᾶτ. ὙΠ) “" 
βεδε; ΟΝ ̓ ΠΟ]. Ἐπ Χ, ἅ: ϑωϊάδε, χαμαιπ πένήςν ΩΝ 
ἐρβδιυμμενδ: ᾿ γ, ὠδ δεν οὐ κέ, νἹ : 

. ΜΑΙ ἾΝ: γιάϑήη αὐυδψεθ. "" ὩΣ ἜΣ ΤΕΝ 

Ὁ ΣΟῚ ΖΣ'," ̓Οπαλιόν, Ἵν κόρ ̓ὀαδείανα .᾿ τιτοθραὶ 
ΧΡΙΥΤΕΕΧ 7 Αι αὐθίν Ἐσδδὲ ΟΙγπιριο ον ῆνς ὡρυμοτὰ 
δἰωαβιτῶν ἰφβηα αν! 4: ἔϑζο, 8. στ: χαμέρτ ἐμοὺς, ἀπο αν ς 
πα ηἶες βτάρι μαρθον τ γάμως:" ἰϑέδς “ἦν “Τυρίων καὶ" ᾿Αμανιεᾶν,, 
ὥσπερ "ἡ, ϑὲδὲ Σιδονίων: " ἐλάτ ευδὲε Σσλομῶν. ὑδὲ΄ 
Ῥεῖ ὑἼ ας κἰ δὰ δ Λα το ἸΗ ν  Ῥτοραῖ, ἰρ, επ8) ΝΑ δαϊδδοσαμέ. 
Ατάδιπο ΦΕΥ οΠὰν ΣΝ ἘΣ ξεν ΓΣ ὦ ᾿ἀἱου δι, ἄγχι 
δωβ δ δμπὸ 'Δ6 ᾿δ: δ᾽ αὖ εχ Ἰοσορῆδ᾽ ΡΣ 
ποῖξε. οδδδιδαιτῶτ, τας Ἃ ἽΜΒο' γξν: ἀρᾷ ϑοὐδοίωμε" δὰ 
πὐ θεν ὅγν. δγπέ. 1. ο. 5. Ρ. ᾿θό6. πὰ 
ΚΝ ΑΝ, δληααη, ποταθὰ. ̓γξβοώννν δύ πέρβραξον, 

1035. Ῥε. ΔΝ 56. Ηοε. ΧΙΠ, 7. χαναῶν, ἐν ἐν αὐνοῦ χύόξ᾽ 
ἐἶος ᾿ δ ἀέοῦ" ἌΝ ΟΣ ΤῊ ΠΝ ὅζαϑ δτάϊτοτά- ΚΓ αδμνι ἃ Ὁ οὲ 

ἀξλς. 2. ἰδὲ οοπξ, ἜΣ ΧΧΉΙ, 8. Ὄὲ. ΑΚ ΣΕῚ ἘΣΣ δὲ 
ΣΕ ΚΝ ἜΝ ἼΧΥΊ, 5. τ ΠΑΝ ὍΠ λολοι 

ἽΝ ἔνα ἈΔΝῚ ἸΩΣ: ΟΘλαπααηέοῖσ., ποδὸς παρῇ. ΕΝ 
ἀδ ψονδὰ εἴν ἕξ τὴν χαϑδαν πεν (Αἴδα. χανονέλν!" ἘΝ γῆν χανυξιεν, 

γέρο δοδὲ Ἡερε; ἴδιαν, ἦπ5ὴ" ββοϊόδεο-ἃ Ὁ άγῶν. :ξ 
ἀδεὸ Ἰδροτῖπε γηὰ ϑοϑῦ, Ὗ τι Ἰεσεῖσ' βοηότδτ᾽ ΡΥδοδ)αταιδ 

δδαϑ δὰ." Ὁ δδγὴ ογῸ νἱδοξαν ὠρδενό ἐμέδθιη ποῖϑα ΒΒ: ἐὐλόδὰ 

, πνόεῖδ' δοτῥτάπι. ᾿- ον ΟΣ ΨΩΝ 

ον ΡΝ ΑΥΌΣ;" ἐλανα αβον ἀπ, τασρραϑον; 4395. Οδπὸ 
ΧΧΧΥ ΤΙ ἡ, ΖΑΒ. Χιν; φι Ῥίον. ΧΧΧΕ Δ δ] τὸ ἐρῶν 
εἶνο δυμΐξαν᾽ Φιὸ ηἰδλδαεον ἐδ ν ἈΉΡ Θμαδα δαὶ Σ16 

εἶπ δὲ τηαχίπιΐ δγδηῖ, - [2 15}35. ὅγπιηι. ἴο". ΧΙἸ, 25. Ἡρ οι 

ναίων. ὩΝῈ ὐσωξδα μέταβόλών' παδοὶ, 868: οὐπὶ δῖ. ποιδίηδ 

Τηῖι. “ΡῬοτβιιυτάϊα. - ΘΝ 55, ἔπιε εογάπ, Ἠδδ: ἘΨΥ͂; 10.- 16: 

ξέταπε Ἀἴο Ἐπ Ή38, ϑαναοὶ";; ὰδο5 ὉΠ ὁβιευδδδοῖ οὐ δδο 

ταῦῖ, αυοὰ εαἰτίᾳαο ἃ Οἴδαι βἰπε οχϊυπάϊ. Οοπξ, δὰ Β.:3ς 

Ῥυδοοδίιτα Ὁ. 452. Οἶδε... ἀλάέδ, ἕω Ν.Ι. οἀ: δῤδοΣεϊ χαναν 

ναῖον, μετάβολοι. ὍΔ ᾿ 
Σ, λέαξωφ, ᾿ς φοῦαβο. 5, ΜΝ διΐαιΣ Ῥοα; 

ΟΟἿ, ΔΤ) ει ; υπᾶ6 ὁὲ ὁμαϊά.. πνμοΣ ἐμ Εϑα: ρνγμοῖ. 79 .66. 



ς Ὁ τΟΧΑ͂Ρα' -π ΧΑΡΆ ΚΘῺΩ 

«“αμανης ἀχρομθοῖυτ,. Ησιο οἱ (λαϊά. ἹΜΠῚοΒ, 1; 6. ᾿ψμρδιη. 
«Ζ80Ὲ. ΧΙΥ͂, ά. χῶς μέγα σούδρα, πῶ θηυ8. νΔ}ὰρ λέαῤμα, ΜΠΔοΒ. 
«1, β. κατασπαρὼ ἐς χαος τοὺς λέθους αὐτῆς.» δεμοίαμῃ ἴῃ ἑώ- 

«ἔμπῷ Ἰρρί ἀ66.6λμ8.. 51. νροδίωνς δὶ, ψαφέα 'μογάρῥ 5.. ῥτοξωδάα 
ψμᾳζἰὶς ϑαεοδσλας δυριφοῖα. Εὶ Οτῖδ νῸΧΣ Βᾶθυ δτθοδ δὺ ἔβτὰ Βο- 
«᾿χδὲοϑ 96} φούμοιθ. ,ἸἸοογοῆ, χῶρρ» χωώρησιρ; «αἱ τὸ κενὸν, ἀπὸ 

«τοῦ κχύαϑαι,. 3) «αψότορι. 
κ. ὙὙΧΑ͂ΡΑ͂Ν, ϑαμάξμεπι, Ἰαρείβίαι «ἐκιεαξῖο. ΤῊΝ ἘΠΕ Ν 
οὶ. Ϊ,.16..-, δγν Νεδεῳ. ἍΠΕ,. λᾳ.. π΄ δίπουν -ολοσιμ, Ῥε, 
ΧΧΊΧ, τά. Οοιξ, δὰ Ἀ. ]. Ζμίογὲ ΜΙ δοοῖϊ, ΡΩΝ Δ. ΤΠ1.-οἀΡ: 
9." ̓μετ8ηγ. ΤΩΝ χαρὰν. Ἰερϑηδυπετοφτφος. χορὸν, ̓ ᾳυδαηι 
Δεςιρηριὰ .Οπαδὲμα ἀσαῸΡ ἴ τρχίσαῃ ᾿σϑοορῖς. ψοτσδίπηβ!ε 
φυϊάδηι ἐδὲ βαθοὸ ἐοπίϑοϊασα, ἱωρτσίπιῖβ οὔ Ἰοοῦπι ΡΑσαλιεῖααι 
ὙἙΒτθη, Υ', χδ, δεὰ οὐαὶ νοκ Ἠφρταΐοα ρθς βυπβοάοςβϑυν οπιῖὸ 
ζαεβίρίαο Κ 4. δῖᾳῃρ 'χαρ ἀν φρο πόα. ̓ Βοχιμεα ἀεὶ 
δοηϑμς.} Ὁ ΠΡΟΣ» τ λβλυρανββησου «χαφᾷις ἘἘ 
᾿πδπθδπὶ [8 βελράρυθας δΒβμβμῖ ἅγγὼρ, «(ναὖϑ, 
“4εἰλίρρε. ΠΧΥῚ, χο..11] ἱκρῃ, δι «ὦ ΩΨ, 
ροηνέρ χε ὃ, 10,.- ἘΝ λς ρα τ, )λἅ, - 
Εἰπω,, χζοι ν, 4..τ Θύυξ, ραν. -ἴε:. . Ν᾽ 12. - 
ΠΏ. ιΡ π 'Ἔδι. ὙΤΗ, 1 ΡΟ ΧΧ, ὃ, - Νϑοῳ, 
διαμεέμμ,. , 8, ΧΧΥ͂, 10. ἐ ἀδὴ Ι τὰς ᾿Αδογοῖς 
χδρα. δι ᾷ» εὐφροσύνῃ; Ἴϑιησοι: ̓ αροῖν ἡδονὴ, 
ξυφροσύνη, τέρψις. αν 

ΕΝ ΧΑΡ ἀξ. ἃ ζ 6.4} ν ἐπ ἐαμβιο αμτῃ,. ̓ ὴ ) ἐπ Ῥτον. 
ΣχΙχὶ αὐλοί εῳ, Ἵ 

ΠΧΑΡΑΖΡΙΟΣ, ἀνίς, ̓ φμαό. ἡῃφαγεόν ει “ἐ δὴ ἜΕΝ 
τὰ ἀεγίξ, ὶᾷο- ἀγίείοεεί, ἐξκέψ αηέπι. Δ}. ΥὙΠῈ. ο..5...ὅὕδδὲ 
Ὅατα τγμρίοσπι ϑϑεῖῖῖ, φμαοὶ φαΐ Κη πιρρέδιρα. τἐρί)δέμν. Ἱᾶδτα 
10. ἘΧ. ο...11. ϑ)}ὲ: αεα φδαγᾳάκίενοι τοάάίε. δἐὰ ΚΠ ἢ 4υδαι 
Ἰρτῖπο Αλαμέοοάᾳπι, ἀἰςοκθ. ΡοδδυηιλΑ ας. “ᾳῃοῦ͵ οἴγοδ. υταλίσιι, 
δ'γοοα, ΠΥ ἔνρκυπε. οἰχαχδόσδα 56. δίαϊῃε-. τἰρατύμι νψεχδαᾶσῖί 80- 
Ἰολξε, ιϑαφῳμιάε, 6Ε Θημαγολις ΜΒ. Ὑ δγΡ. φμαεεῖ:.7,..δὲ ϑαΐ- 
(σα, ἐν, Ηζρράηροίφ. Βοτι τον αὔαφῃα, χαλανδῥιρν, ται ταόθον 

ν ΠΕΣ ΝΜ) αγασα,. Τόν, ΧΤ, 10. διε, ΧΙ, κὔ, Οορῇ, «Ζαεία- 
ἐἰῥισῃ, δαασκι, Ῥ,. 40.691. Περι, «ἰέφεία, ποξὰϑ εὐ εὐ ὅεπι 
ει 8. Βρολαηξωπῃ λεγο, Ῥιᾷά1..λ10.Ἅι 5. 50... 540; - Ζγοἶφο- 
ὌΝ, ἢ ὁ λκεῖρξαφητν δγηωπι, ΓΝ ΤΕ εἰ ὈΡΩ ΤΆε-.. 

.« ἦι οἱ ὼς 

οἷ ΡΑΚΘΒΟΜ]7..2, ἑαοάμα ἀέβαενψοίο ἃ ἀρροτίε. ἢ δ. 
παν Ὁ ἴηῇῃ. ὡἰἰ με πφοηάο αρβεῃεπε Αϑν ΡΜ ΧΥΙΙ, χη... ΝΜ 616 
δορέορέμς δὰ. Τρεῖς 8:.-Υ- οπῴραριῳ. οραἰλοῖς λεροιήνμι ἐν 
χερρκώματο. 5: τ. 
ὩΧΑΡΑΆΚΩ, Ων. ααδὸ ἐδινμ γον, δι οὐροιιπινα δος ̓ οδείεῖδα. 

ΔΝ ψεϊδίῖοο. Τλσοα. Λπιοδ. ὙΠ], κά, χαρακὼν αγκομόρους» 
Ἐν ὁ. βοαϊπησηξία ζρῥᾳλᾳοις φγοοπιογοῦ, νοὶ καίδαπε 4. ἔθεβα πμι- 
πίρηδι Νοιη, μγο. χαραμῶν Ἰοβεμᾷυμῳ Βοιδαε ΠΣ χαράρσῳων, 



ΧΑΡΑΚΤΗ͂Ρ “«- ΧΑ͂ΡΑΙ͂ ᾿ ὅσδ' ὦ 
ὙῈ 

« 
! : 

ἑησλδην ἢ “ἴοι δοο  φέοσεναηε Ἀ0Ὶ τϑϑδιμνεθοῖῖ ἔτι οἴτιδς αἰ 

ἱωοϊδατας πρῶ ἔεττεο.΄ ΟΥν ΖΚ ανπσῖγοο λέδϑε. ἠαέηγ. ἐγοομποτ. τ 

4. ..9. ΓΝ ἀκ Ηρ. 8.533, Ῥεγομέϊξο.. ἥἦἶμπο..Ἀ δα. ΧΥ, 27. 

ἀχαρακωσέν.’ ϑεά! νἱᾶθ. ἰχνῖνϑ δ: χαρύσθω- . ὃ:Ό Ε1Β. εἰαρέαος 

ἰαρῥεῖδε σηονσο, 165. 7.3. “δῖο: δἔζαπα ταῦ} Γπεῖ, ᾿ν... Ἦῦ Ῥδε. 

εἰνοωπαδσρίγέ Ἰὰνανρτοῖδιὶ φαπξ ΕΧΧ εἰ Ὁ μὲᾳ. δεουιὶ., δε 

ἘΧΧ ερδοίθαί ρτονλᾶδο δὲ 11 6υα}18 φῦσδθ νὶηϊτοτυ., 4υᾶὉ 

ει ἴῃ οἰτοιμ!ϑθρισῃο νἰσαπο,, πὸ υἱῖδα ἃ ἔοσι5ὶ Δῃ μβδ] θ:8. 

«αἱ νἱδιρείδυν: Ἰασδαήτος (οι, Ῥϑαμη ΕΧΧΧ, κχὅ. 864υ.),: 

το. ἀἰτότα θεῖο Ροβο σεις, -- ὍΣ; Ιοθμεν ΧΧΧΊΙ, 4. ϑύνα». 

μις βασιλέως Βαβυλῶνος ᾿ἐχαράκωσεν ἐπὶ “Ζεροσόλυμα, Θχοτοῖ- 

τὴβ τερῖΒ Βυυ]ουῖθ ὀὐοῥαίσδας ἘΠΕκΟΡΟΙσΘεν τι ἐχαρά-. 

κωσὲν, ἐκύλλωσεν, ἐπολοόρκησεν. ᾿ὅγπιπι, ἴθ. ἥ ὌΝ 

᾿ς ἸΧΑΡΆΚΧΤΗΡ, οδαγασίον., ποία, ὀἤβτισῆ, Ζονπια, Ἰῖθτα, 

κἰωδ. ὌΦΡΥΣ, ὁἑοαένέα, Ἰωὸν, ΧΙ, 8. ὃ χὼρ- χαρακτὴρ τοῦ' 

Ξἀταχαύματος ἐδτεν «58 ὁπῖπι, νϑέα ᾿δὐοῤ(ϊοιξδ. Βίο. Εωρίρ. 

Ἡεουδαν. 579. δεινὸς χαρακτὴρ. κἀπίσημος ἐν βροτοῖς, ἐσθλῶν. 

ἡεκέσθαν. - ἐπ γδεν ζότηια, ἴφια, Ῥ6: ΧΕΎΠΕ, .1δ. χαρακτὴρ. 

ἀὐτῶν ὠδέδερέψαι ἄδην. Ἴσσσ΄ χαρακεὴρ' τουτιιὸ παρε; χα- 

ῥακτῆρα κ' “δε το χαταερῖψαν. 'ἄδην τὰροποπάσιυ εὐ φαταν ὶ 

τρίψει 'ἄδηφ. -“Ῥοδδὸς αυοαὰο δοσῖ}} κατατρέψεται. ᾿Οοτῖο έῖθΡο. 

ἡγπιεὶθ Βάθεῖ: δὲ σμγα ΦΟΡμΗΔ σοηἐθγ δέ, Οδοίεστιοι “41]4ΐΐα. 

γοοδηὶ ΠΕΡ . δ΄ Χ5.),  ογηπανδ, ψ6} 8 τάχα ἐπζογάθσι βρη 

βιαπέδ. ᾿ἀϑἀππίς:.  ογοιοί. Τ᾽ ττῦ. χαβακτὴρ τοῦ προσωποῦυ 

εεὲ ζονήναὶ ἔδοϊοὶ. ᾿ίο, ϑίο. ΒΡ. 1, Ῥ.. 66. τῆς ὄψεως χαρακτὴν 

ῥα ψάοὰτ Ππεωώπισηδα βασὲσὺ, 8 Νῖδος. ΤΥ, 10. ἐπὲ τὸν ̓ Ξλληνε- 

χὺν ζαράκτῆρα τοὺς ὁμοφύλους μεεῆγε αἃ Οτδοοδαϊουμι γέ. 

τοὐἰδα!άν δυό τγαπότη] τι 4 ΝΙδσο. ΧΥ͂, 4. ν᾿ ὌΝ ὅς 

᾿ ῬΑ 'ΚΩΣΙΣ,,  οἱνοαπινωϊέαξὲεο ν ναζίμπι, ὙἜΝΕν Ὑπμῆδο 

ἢο.: δας, ΧΧ, “0. ὀἰκοδομήσείς χαῤάκωσιν ἐπὶ᾿ τὴμ πόλεμν 

τοπϑίτυοδ ψαλίωπι (50}}. οαϑέγεηδθθ, ἐμγγ656 ἰρπεαθ εἴ «οἴη 1}18} ᾿ 

σοπίγα ᾿οἰνἐταιίθια, ας ἢ ἡ τς - Ὡπ 

ΧΑ ῬΑΙ͂, ναῖδεπι, αρθόγν 4πμο οαδέγα πατεῖν βοϊοτς 

νὰ, ναϊέϊσυ" «ΑἹ. χα Ῥατ. ΤΥ, τά. χάρακος τεκτόνων. ἷἧὰ. Τ'. « 

Ὁ Ὀ)υν, οκΚ Ἵ3, ἀὐἴμοέδ ἐχεροίξιδ . ἴι. ανέφέοα. Ἐππεοῖ,, ΧΧΙ͂, 

43. τοῦ βαλεῖν χάρακας ἐπὶ τὰς πύλας αὐτῆς, ')ὡ πυϊτίαξ. αγίεέθδ . 

λάνετβοθ ροτῖλϑ εἶπ. [τ Βέοέξωα, εἴ τϑοῖδ : Ὥδηι χὼὠραξ ᾿διῖδδ1 

ἦχο βαῖοῖ., εἴ“οπιθ8 πηαολέμαξ, φιεέδιι5 ἐπ οδείαἰΐοπθ' τιδιρπέμ, 

αὐδεοημά φιΐδθεια τισὶ ΟρΡΡΗβ ΠΣ. ποῖδί, Οπρραίϊο ἴπ γιοἐέα 

οὐέεε, αὰ Ἦν: Ρ Ὁ. 552. νἱάοοϊτον ΓΧΧ Ῥυορίετι αῇιρίταῖομι δου 

ἰωῖου 5. 6[ χάραξ ἴα γετεεδο, 4υἷᾶ πολ δοϊδηῖ νοοθβ. δι΄ 

Βγαϊοὰβ δὰ ρυϑδῦδβ δοηΐ υἱολμὰς λιοοῖ εἰρη βοαιίοηάβ ἀΐνοτα 

ὁ86, τεἀβέγθ. - ὙΠ2.) πιοίμδ. 165. ΧΧΧΊ, ο. ὡς χάρωκε. Τιοοο ὁ 

ΣΟ, ἈΓὰΘ, ἔὐπιοῦθ., 168.1886 ὑϊάθητην 529., εἴ ὍΔ, ΤᾺ ποίΐοσιθ νος τ 

ἐο  ἑροπαξδ! δοορετυῶξ, απδη φαῦοῖ Δ), υὧυἱ ἀοουὶς ϑίπιοπὶδ: ς ὦ 

1.εκ. ἀσῦν. ρ. 320. Βεᾷυ, ΑἸΙΣ βεδιαυτί, 608 160 1586 ἭΣΏ. - ΞΧ) 

εἰαξίο, οαδέγα. 165. ΧΧΙΧ, 5. βαλῶ περί σε χάρακα, οἰτοῦπιν 
“ 

8 Φ ᾿ς: 



᾿Ὶ 

8. ΧΑΡΑΣΣΩ --- ΧΑΡΙΖΟΙΑΙ 
ἀεῦο :6. αΖὲο. “ Οοκπξ, [46. ΧΙ͂Σ, 48.. οἰ κά Ἀ.. 1. ῆαρδαίῥέ απ. 
᾿ποέαέξ. σις Ῥοίγαϊο Ῥ..255. δε. - οἸΧΌ, γαμηέέο,. (684), ΕΧ, 
λά. - ἰχ, ἰάδαι. ὕει; ΧΧ, χ0ι-- πὐῦ Ὁ. 1ε4. ΧΧΧΥΤΙ, 55. 
ἘκΟῚΨΝ, ..: ΧΧΥῚ, ὃ,..4}. 1 δ. ΧΧ, ι6. δῖτ, ΧΧΙΙ, 24. υδὲ 
χάρακες δυπῖ ναἰδὲ, Ὦ...6. βγπιδοῦδο ρᾳΐξ, φωΐδμοινέδεβ αὐῥξ 
ἐνίων. Ἰυαιλαὶ ρμεσαπιοπέμπι ἀϊουηξ εἴ δἐαέωπιδῆ, Υὐὰθ δὰ ἂι.1. 
Ὁτοίέωσι. ἃ Νῖίαος. ΧΉ, 17. εἰς τὸν χάρακα. Ῥαφεῖ5 τὸν χάς 
θακα Θρρεϊαιῖνθα δαεένᾳ ναἷέο, πηρμέα ἰηϊετρτοίηά, ϑγείδρα, 
τλπίθῖ νεεδίο αἴ πορδη ἰοσὲ ρτοργίι αι, δυκὶῦ Σἰφάδα}6.}116-. 
τὶ εενϊδίῖ, αὐλδυδ Ατὰθο5 σγροασπει δεα. ον, Ἀφ ξιπι. 
ϑωξαδ: χάρακα «ιχαρακώμα, πεῤέφραγμα. χαράκωμα, ὃ πέριξ» 
βθάλλογτο τινὲς ἐπὶ σωέηρίᾳ. 1.65 .Δ715..ὄ Βεδί, Οοξαί,. Ῥ- Θ02. χά- 
ρὰκα, περίᾳραγμα,, τεεχομαχίαρ, -ξλεπόλει. 1 ...Ψ 

᾿ ΧΑΡΑ͂' ΣΣΑ2, ΤΊΤΩ, ἐπροιμέρρ» ὁπςίαο. ἌΡ π΄ ἨΊΡΒ. ἃ 
53). Χ Βερ. ΧΥ, 27. ᾿ἐχαραξεν .ν01) Οἡπιρέ. Βαῦρι ἐπάταξεν, 
ᾳυοᾶ ἰπ ἰοκοῤἕέε, ]ποστέο, ῥα. ἀτιθαΐξατ. Βέοέξωια 6χ τωςζα 
οοεΐδοίυχα, Δ6ἀ Ὡοῖ πεοεβϑϑδτὶδ,. ϑοβριίκας, ἐχαράκωσε,. ἀ6» 
εορῖτϑ δἶπο ἀυρῖο 118, αυᾶδ ἔπ οδάθῃε μβοῖβ Βρηδρ])διῖΐ ᾿βρῶπο 
ἴων; “άλλος καὲ. ἐκεχαρακωσε. Ν΄ ἢ ἐβλΝαΝ Ε με βου νι ΒΤ Τὶ 
νἱάοίωτ Ἰϑοεῖο ἐπιρτθδδδ., δαὶ “51 οἴλόμι οαεάοηαλ οἱ δοαοαπαϊὶ 
ποιϊοηδηι Ὠαῦδι, - Μὴ, πιαίμα. 2 Άρρι ΧΥΠ, 11. ὩὉΣ. ποῖδης 
ἄυτι 6δὲ ἐπ ἰοχί Βοῦτ. ἱερὶ «ΕἸ ὈΩΡ 21 Ἰσ.51,. 45,89 ΟΧΧ 
ἐγαπδι)θγαης καὶ ἐποίησαν κοινωνοὺς καὶ ἐχαραξακ. 56.. δὲ φῃῖά 
νἱάθο, ὀχρομπεσα νοϊυετυής ᾿ἰδεχίοσο δὰ δδο, Τριβίομθ, ἴθ 
4ποῦδπι ζαστγίπε τη8]6 ἔδρία, αυοξμαι [δγδ6}δο ἃ. 1. που» 
δδηϊοῦ, ὨΘΠΡΘ ἴῃ 60, αυοά 86 ρϑτεϊαίροδ γοἀάϊ ἀοεη! 24ο]0; 

ἷδο ροπε)ἕίυι, οἱ ζαργιοανεσίηξ β,. δου] ρδασι μξ, ΚΔ ΌΪΔοτὰ 
ἰδλίοτοαν ῬΙδΩδ :δοεῖθογο- Ρεορτία ι'Φεοδυίθβϑης, καὶ ἐποίησαν 
αυτοὺς κοινωνοὺς (86. σεπεῖθυθ,, 40Δ6 ἰπ δοτοοοϑειέξαιδ' οοιπ- 

, διδῃοτβηῖογ) καὶ ἐχάραξαν κ᾿ τ. Δ. Ὑιάθ6 οἱ υδ1:, ἢ,,.39. 8 
Ἰδέο. ΤΠ, 29. ᾿ ᾿ τ 5 ον «ὰ ἐἘτες " 

ΧΑΡΔΊΙ ΕΙΣ, νεπιδϑέμδ, ἱμοωπαμα, ρτγαέέοϑιι8. 4. Νίαςο: 
ὙΠ], 2. ἐν παντὶ χαρίεντες, οπιπὶ ἀδοῦγα .δὲ σταξίᾳ δρίεη- 
«4. Οοηξ. Ζοπαγαο εν, οα]. ιϑά!. ΖΖεογοῖ. χαρίφνν καλὸν, 
ἀγαθὸν, ἀστεῖον, αἷραῖον. Ἰάξαι ; χαρίεντα, -καλὰνγ. κεχα- 
θΘετωμενῦι δϑ, ΝΕῚ ΤΉ υ 

ΧΗΡ, ΖΟΜΩΑΙ, ἥοπο, ἰαγρίον, ὅο, ργρέσοοῦ. ἣχι 
«ἴφι. 6. ΧΧΧΙΠ, 5. ἐχαρίσατο, ἑαγρέέιες δοξ. δῖτ, ΧΙ], 3, 
τεὴν. ἐλεημοσύγην. μὴ χαριζυμένῳ, οἱδοιποσγηδον πο. αἰαπέϊ. 
4 Νίαοο. ἵ,.58. γτὸ οἷς ἐχαρίζετο (ἀγοέξμα., ουὐἱ φαοηιίε δδδϑαῃϊὶ 
τον Αἐοιιδίσαπέλμδ, Ἰερδτα πᾶν] οἷς ἐχρήσατοι φμογεπι ὀρεγα 
μδι8 ἔμεναί, ἃ Νίδςο. 111, 55, αχρὶ κεχαριστας τὸ ζῇν ὃ κύριορ, 
ν᾽ ἀοπανὶέ ψίϊαια Τ)οαιΐηυδ. Υ᾽ὰδ εἴ ἃ Μδος. ΙΝ, 5.. ὙΠ], 
92. εἴ οὐ 1,χο. ΥἼΙΙ, 2ι. ΑοΙ. ΧΧΥΙΙ, 24, Βομ. Υ1Π͵|, 52. 
Αἀάε “1οἰέαπιεπι Κ΄, Η͂, ΤΧ., 1. ὯΌῚ χαρίζεσϑαε ορροιΐτυν τῷ 
λαμβάνειν, εἴ Ῥλέδομοπι ἀ6 Οὐᾳτγὶξ. Ῥ. 70. 6. 90}}, 70}. ἃ. υδὲ᾽ 
δωρεῖσϑαι ἰάοια εδῖ, αυοὰ δηῖοᾶ χαρίζεσϑ αι. ᾿ 



. ΥΩ ΦΟΡΆΣ, γα ἑαγι μαντέαϑλ. οδοῤαπέξαι «αὐχλρεΐχδ Ὁ α δα 
ἐεοξαξίο ς.., δαηεϊοίμπν, .. ποπεμεπδραξίο. δονηεζααες,,... ρεαδυνέμηὶ 
ΠΌΝῚΣ, πιασσωῤβοεπέέᾳ, Ἐμδι, Ι, 5. εἰνα δόξαν: ἢ χάριεν δοίης 
σαμεν κῷ. Μαρδοχαίῳ: φυρι: Βοποξου;αὐὺὲ αδδόι φγοϑέη, δοῖὶ 
φποφ ργφϑηεέδπ. οΘοπ τ] πλμ8 ἐὰ ΜΠ ἀτάρδοδβαθυκ Υ. ὅσα ξ.: ὑδδονιόν 
γεσι δὲ Το, ὙἹΊ, 55, ἢ. 407. - ηα. (θα Υ 5. 8, φὥρε λάριι 
ἐγαντίον Κυρέου.: Ἰυγαμλυὶ δκαδαηι οουδεα, [γοδιῖπο. οΟλάθουδδ 
οι, ΧΎΠΙ, ὅ, ΧΧΧ, 7.. Εκοᾶ, ΧΧΧΉΝ, γδ.. εὕρηκα «χάριν. 
παρᾷ δοῦν. ληνθοὶ βχαξίαμι δρᾷ ἴα. Μεάφρες Ἐ ἴδ. Ἡ, αθερρῦυ 
εἰ οομῆ, 1κπἰς. 1, 80. Ν μα ΧΙ, 11. ἐζρήκαιδαρεν. ἐνώπιεφν (σον-. 
Ὗς δὲ Ἐτῃ. Υ, 7. ΥῊ, 5, ρ΄ ςοιῦ. Αἰει. Ὑ}} 48. Ῥα. ΧΙ͂ν, 5. 
᾿ἐξεχιίϑη χάρες ἐν χείλεσίκ, αοιςς, εἴξυκα ἐδ. ρῥαίξᾳ, λὼ ῥα λδ8 ταῖσι. 
ἢ. 6.. “Δμανέξαϑ δοΥ περγεῖφ, οορδοδῥιεἰλ᾽ οοορβόβ δϑί. 145 δει ον. 
61. Χ, 12. δὲ ἱπέτα ποῖδί ὁχ Ῥτου Χ, ὅβ6 οὶ χείρες 8114 αἰλαυὲ 
ἀᾳ δεγσποιΐδ δμανδέαίε ἀφὰγραῖυτε δ οπιὸγΟ( 8', ν. μλϑ. ἀλλ 
αὖ οἱ: χάρὶς. ἀμφιπερισερέφεκαι ἐπέεσσιν; «(ἘΠ.2910 Ολήγοφοίοκοια 
Ὁγα, Δ. ἂς Ἡοπρογο, ϑροῃδ, την μὲν φδρνὴν καὶ 'χάρεν εἰν. 
ἐῶν ἐπῶν. Ἰαυάδι. Οομξ. εἴ ἴωπο. ΕΥ̓͂, 22.:00}}..111..16..1 9 6. . 
Τζηύμῳ «ἃ ως, }..0. Ῥ. θ.λ.. θὲ ὰ ἘΡρΒ ΘΒ Υν οδφι Ρ0οΙ λὗκ 

Ῥτον! 1..9. στέφανον. χωρέτοῦν . δοταλίδηο ακηα ἐδδαῤπείσηει οὐ ξ, 
δαπεξοοηπαπιι νλᾶο, ἐς Ῥηδν  Υ, 9, θ ρβερ 8, 'ν. φεέφακορ. 
Ῥχον. 1Π|., 23. καὶ χάρες ἢ κερὶ σῷ. κρὰψήλιρ, :δὲ ογηανέαηέιρτ 
τε ρίτοα οοΟἸ ων ἔυυμπι. Ῥιόγ. Κ΄, 19..: πεωλοὺ σῶν χαῤίτων"., μη» 
16. βοῶ “μανέθδέπι. Ῥτον. Χ ΤΠ), μός σύπεαιςι ἀγαθὴ ἀίδωσε 
χαράν». ἰπλ6]]6οἴμβ Βομαβ ἀαε: τας τὸ ηὴ ὯΝ τοομολῥδὲ σήσ 
ἐξᾳπε.  Οομῇ, ἘρΡμ. Υ͂, 9 Ῥεον. ΧΥΪ, δον μναδὸρ. χαρίεονὸ 
ταθτοδα ργαέἑεδίπια, Ῥτον. ἈΧΥΉΗ͂Ι,, 28. ρχάῤιετάς ἕξεεοι στάτ' 
ξέρα, Ἡφροῦλι, Ζδὸδ, ΧΙ͂Σ, το. πόεῦμα χάριτορ καὶ οἰκειρμοῦ; 
8 ἱτίταπι ργαίέᾳα οἷ τοϊδοιλοτὰ ϊαθ, ϑγπεπν. Προ Ῥεργυ νι 

οΣυχαροζος, ορενΆ: ϑιέσαίεεπα. ἐλΌΘδ» δόπἐρωεεαρ. Ἐπιΐ, 
11,9. Τλεοά, Ῥτον. ΧΧΧΙ, 26. νόμος, χάριταρ᾽ ἐπὶ γλωσσῃ αὐ 
τῆξη Ἰθ0χ ργαέα, φῳμαφέοχν δρςμηα, ἀπ ἰρδυᾳ οἷα, «ΑΝ, δο-. 

᾿ πεῖρα. Ῥτοῦ. ΧΥ͂ΠΙ,99. φυλογοοῖυβ ὁδὲ πὐκόοΐοπι δοήδαιν οεὐῤὲ 
᾿ χάριτας. ἴπνυδηϊξ σϑῖὶ ουανἐδοἑπιὰπι 8,."ορεῥπίῶπε, ἀν χαρατίὋ 
λα ποῖδξ, »7Ὸ 4μο 'φναϊέαθ αραίαξ ἂς ῥέγοονφηὰδ δωπέ. 
ϑγπιχ. 3. ϑδτα, 11, 6. - ΘΟ Ρἱυς, Ἔχ  Σ20Ὶ.ν ναθασγαέξοθφσι,. 
σεέρ. ΧΙ 1, τ4.. Ὠδα.1, θε δ60. 'δοᾷς Οὐτοι -- 3 ψυῤοπόριθοι 

εγμέρ  Ῥὶ ΟΥν. Χ, 56. χδίλη͵ ἀνδρῶν δικαίων ᾿ἀποσεταζιμοχάρεκαρὶ 

Ἰαντα νἱγοτυπι ᾿αδῖοσαι ἀ68111.8ὴὲ ἐμοιμηρίμαοέπζω δυιᾳγαῤῥάςσ,, 
ἰα φκοά ρίαοεί. Οορῇ, δὲτ. ΧΧ, τ. ΧΧῚ,αΚ.. Ῥτγβρφίοχζεῦ 1681» 
ἔα Ῥτον. ΧΧΧ, 7. μϑὶ νοοῖ χάρις ἴῃ. πϑεξϊσηο δεπφβοίᾳ τη}. 
τοδρ οπάοε 1 τοχῖα Βμοδταΐοο. ΤΟΡ. 1, 18, οἱ -χάρος καϊιμορψῇᾷ 
Ῥεῖ Ἠδηάϊαάγῃ εδβι χάρις τῆς μορφῆς» 93ογπα: ρέᾳσρηποι. “322π-ο 
ϑέργιες ἰδτηδα μορφὴν Ῥεν Ὀπ, γανογοσι, Αταβδει δε, δὸ Κρ ἐσ, 
Ῥιδεῖεσοδ δάάεαϊε το. ΠῪ.- πιξεσγαέέοῃαα,, ιάρ. Δἄ ἢ. }.: ἤγωο. 
δίωπι, ἘΔΊΗ. ΧΡ, 17. τὸ πρόσωπον σοῦ χαρίτων μεστύῃ,. δολαδ 

ὁ 6 δδὲ δἀὐπιοάππι σγαΐέάδαι: ϑίσδο. Υ], 53. χάρις δόματος “. τ᾿ λι,, 
᾿ δοπαπ; ρταῖυπι εβὲ οἵα νίνοπιϊ, δοα, οὐ Τίρωγίπα, δγαείοσα . 

- 

- 



Ι 

ξοῦ ΧΙ ᾺΙΣ 

οὐδ δρτιὰ νὲνϑε ἀβοϑθο δεοεβοοὰεῖλ. δῖναο ΕΙ, τδ᾽ δὲ ον 
υὲραπέϊαο χάρεν οκ ̓οῦΣ. “ον. Ῥϑ. ορργοδηέιπι τοἀᾷϊαϊξ. ϑέγαο. 
ΧΥΙ, 22. δεηέρεμέας, πιϊσοναίδο᾽, δεπεξοίωπε, ἱ. ᾳ: ἐλδημοσυνη 
ζει ηιδοσἀδῃτδοδ. ϑάταο, -ἈΧ, 18. ἐβριτες, νογδα. ργαέέοσα, 
Μαροίδαα, ἐδρονδαγ' φείδηεν αἰζσειεα με ανέατα δαρέαν δ σεινάσιτειεςξ. 
Θίτδο. ΧΧΤ, τχδὲ “χώριξ, ἑερον. 8ις, ΧΧΙΡ, 40. 'ὡς ἄμπελος 
βλαστήσασα γάρενε ἴἸαααυδπι νὗτ9 Ῥαίδνδ ῥορπωώπαηδ 8. γγεεσέεις 
σαν ἐοϑέπιοθ ργοάμοσηοε Οοπιρέμε αδεῖ “εὐωδίαν { Ἐξεεὶσι. ρα» 
οἐδαῖσπι οὐἱοκὲςν) ̓ 'φαρδτοῖοϊ τὸ συτης ρἔσδθϑιηα ὅδ86 σέάφει», 4. ἃ. 
οὐύτηνε. ὑφοιιδας, δὲν, ΧΧΥΨΕΙ, 1. ἡχάβοῤ γυναικὸς, 'σταῦδα νοὶ 
«“ανδρώθ᾽ πκΌνῖν ἀο) δοῖδδῖς ἐπιδνΐέα πν ἐρδίοβ. ϑίγ, ΧΧΥΣ, 1γ.Ψ 
χάρις ἐπὶ γώριτογυ δ, 6." ϑἰσππια αγυρέα δὲ ὁμαρὶδ. 9σὲ. ναυῆδογ 
Ῥϑδϊεδ εἰ 61 αν ΘΕ ΧΟΟΙΧ, "νϑιυχάριτας ἐγγύου μη ἐπτελώθη, 
δοη βολα δ Ρομβοτῖϑι Ὧ6 Ὁ] χυπσαίὶρ." ϑμέίῶσ: ᾿'χάθιταξ, εὐμᾶς, 
εὐεργεσίας. δῖ: ἈΧΟΧΨ, 2. ιανταποδιϑοὺς γαρὶν, γϑξόΥ Θ᾽ στὰ» 
ἐίαπε.. ὙΜιιὰθ εἰ δ ΧΧΧ, 6. Αραά Μἰεσγοδῥεσι 'ιχώρες παῖδε 
5116 ἐκρουΐευτ δωρεὰ κωὶ ἀμοιβὴ. χατὼ δεργεσίάν. “᾿ ΨΙαΦ. οἰ 
᾿ΑἸὐωμῦπ 1 ἀσ)ὟΙ, 53. μ. τὉ7. δ1.. ΧΙ, χή.. χάρεν καὶ 
καάλλορ αἐπύϑυμὴ δει ἐὖ ὀρθαλμός σοὺ » σεραρέέαπι οὲ ραὶϊεξιεξεὰ- 
ἀἰδεοιν ἀδειἀδιαδὸς σσθ]ας ἴαυδ, Θιο έδέίαπως Κη, Εἰ ΧΙΤΕ, 58. 
ϑασμάσως τοῦ ὑποδήματας πὸν υϑδῆθν"", ἀαὶ νῆς ἐργάσίας αὐτοῦ 
τὴν χάβεν. 1 Ἅοες. ΤῸ 53. ᾿πυλλας: πῶ Ονΐ ΡῈ. ἐτας “ὃ ; 

ἐπ ραν οὐ κ δνιεέαα αρο.. Τοῦ. ΕΠ; 26. αὐ γεν ΟΣ 
,αρε»' βαμαΐεπε, πτοϊ υϊ δ οασεν δ ἀ4)..6 σ᾽ οϑβοιιδῖὲθ 16 ξ. 
εὖτ.» δώϊγολ, χάριρ» χαρὰ. Ἰᾶθτ: πρὸς ὄδοιν, πρὸς τέσψυν. 
ϑωξάώαες χάριεν, τέφψν: Ῥίπααν: Ομρηρὺ Ὁ ἃ ΥἿΙ, 8." συϊεπὸ- 
σέου.. χάρις. «Μία, ᾳφυοαυρ; ἘΠ.“ δ ῬΒΊην; ν. 7. ὅδὸ Ζεκέοοπ 
Δ. 5. Β. ν᾿ ᾿. τὸ. 8. ΔΊ 21.» η΄. γορ χάρις αὐεῆῃ δϑὲῤ τὸ 

υσίον. γέαερεαλλίον Φεέ ἄτικο. ἜΝΙ ΚΟ, Ὦ,:9. ἀοη τ τι τ 
οὐ ΧΑ ΥΣ ἀΓΑ͂ΘΙ͂Ι,, ορεανέατδοπα, τον, δόμσμοδονενίάι 
Ῥίον. - ΧΕ, 24. χἀρνλαγαϑήν, ὰρ ἥ Γιῶ, πς  σ τ: μι 

οὐ ΡΟΣ ΧΑΊΡΥΝ',: δά ̓ργαέδοῖι, 6.6. σναξέοσιεα. ΓΝ π, 
δίαηώμσα. ΠΕ ϑοῖ. ΧΗ 44. χε οὖν Ὡπτρὸᾷ χόριν ̓  πρὸς τέρψιν. 
Οὐουξοι 4ύο ὑθ Ἔχουν. ὟὟΙΙ, 5. ᾿ »ι το ὐλν τῆν Πα τ τς ΚΣ αν 

ες ὙΛΑΔΟΪΓΌΣΣ ΦΟΙ͂Σ: ΠΡΟΣ ΧΗ͂ΡΝ ΜΒ.“ Δ ΟΜ, 
«ὐδὼ ϑέακαϊε. ρεξαπδέεα ἑμοιπαϊο αν σρδαέον." τότ παν τονί, 
»ογῶα δερξβδυ, φονήνοηδδιθ ὑϊαπαία, τον. ὙΨΤῈ:; 18) 7 αν δὲ 
λύγοις τοῖς πρὸς χάριν: ἐμβάληται, οἱ 16 νοτθῖθδ ὈΙδπάϊ8 τοὶ 
ὐλέϊέτα που πᾶ 6. δρρτοθίδιαν, ἵνα Χοπορῆ, ΕἸ δέ, ΟΥ.12 ὙἹ. 
εἰ 8. 5.0.8. οὐ πρὸς 'χαῤν «ὑμῖν ῥηθήσεται" που Ἰαδυ αἱ Ἑ γορὶϑ 
ἀρδϊτο, ὁγσς, 1εὰ 9 οὐδμ5. ϑεὰ πρὸς ᾿τάρον ἐμβάλλεσθαν δὲ 
ἰλρομῖαε φα ἀπιοῆσπι μι οἰ δέοογθ. ὡ" σΝ 
ἘΔΉΠΙΧ ΑΥ̓ΡΙ͂Ν, Ἐςσῦ αὐἱάδιν ἀοοποδείνυ ἐχ γάρες, 56ἃ ἀἄνοτα 
Ῥιαξοῖδ, οδῖᾳπο ᾿ἀδήν ποιὰ ἕνεκα, αυδοξ δὺς χάριν, ἐδ σγαῤέαπες 
φεαέζα  οαμεα, ᾿ῬΒγορέθης. ΔΆ ρηόρίσυ, ι Ἄερ. ΧΙΝ, 16. 
ρα, ΜΕΘ, ἘΠ᾿, .2... Ὑέ46 εἰ δὲν, ΧΧΧΥ, 6,09. ΧΧΧΗ͂, 4: 

(68 εἰμὶ, Ὡρμέ, 3... 2165 Θξέρ4, Ον, »ς 5ιο.. πε. 
-ν τ κα " ᾿ ἘΞ “τοι ᾿ “ δυ τιν αὐ, τ 

τὰ 



ΧΑΡΙΣΤΗΊΡΙΟΝ --- ΦΑΦΟΜΟΙΟΊΣ δοΣ 

ΟΤΙΣΑΒΙΣΤΗ ῬΊΟΝ, πιρλμν Ὡγο φράφϑέξα ργαξία, μον 
οπιπι, ῥὈγασπείμη,, 4ωθάϊ- ἐ- βταιέᾳ, ἀοέμ. - ἘΜ 8ῖ ἃ γαμματήρεοβ, 
οὐ ξναξέαγιι ἀοξέοπσηα ῬΘΎΜΕΛΝΝ 2 Ῥίδοοι ΧΠ; 45, Μεογυλ, 

τήρει, χαρίεντα ϑῶρα. ες ἐΤα ς 3. πο διε 

᾿ς ἸΧΑΡΙΣΤΊΚΟΙΣ; δνᾳμέσοιδ. γλη, ϑηαέίανν ΓΝ ν' Ἔτοείο 
: ἑῷ ξάπι; ϑγπιπ. ῬΩ. ΟΣΊΙ, 5. 
οὐ ΧΑΤΟΙΌΜΑΣ, ᾿βναεία ΞΡ ΒΘ. ἘΝ ̓σταείᾳ, ̓ ΔΝ ̓  
“γε ισηαξέοσωο, δοηέβημδ δμῖπ. “ῬΌΓ.- φαέδοαιδ, δεπάρηδας 
εἰ ποῦπηπ, σ᾽ αέύοεδϑ δώ ,. δαηίσπδα δώπο, οϑμηθτα, Ῥ5, ΧΎΤΙ, 
48.: μετά. ποῦ ᾿αϑχαβετωμένου χαριτοθησην - οεσς φγαξέδοθβο ἃ 
δεπὶρηο φναέίοοιιδ γεὶ δομὶρπεδ' δρὲδ.ὶ ἴσα ἀξίολέμο. Βφὰ ἡ υιῶν 
βεπξ Ῥοϊξμβ μαθὸ ϑγυπεπιαοὴλ[ῥ σεῖνα “δὰ Ἔν ΔΏ. ἴω τὩρη ρ!οξ 
κεχαρικωμένος 6ϑῖ Δὶς ανονο αἰξνέπο: ἀξᾳτεα, ὃ, 6. Ῥέμαι,. ἔγλαι 
ἐξὸν ὠὐξῶθ᾽,. 80 "χαριεξόομαι αοὲ 7ηνογὲδ σι ααιδόμσιοἐοχμξὰφ 
δοσεπιοπές ἄαγά, " φυδιιδἀπιο σαι ἘΏΌΩΣ παῖδε. ἐγφέφκδι αἴφο 
φηρεῖτι: δαγιφμάπε ἑαδορφτμτο, 66. Ρανβασ φερε ΑΔ Βὶκ. ὙΧ, 8. ονατις 
ΘΗ, τἀπὸ γυναικὸς ϑιεχαρετωμέκηφι.. ΔΘ] λοτα οὗδαα, δὲ 
ὀοπιρέδ,, ἀξ. ᾽μέφ. τεβοδυθῆτ, ΒΙΣ, ΧΥΠῚ 22." ΤῊΣ χοῦ 
ριτωμένος νΌ]ρο νεοσιγ : ἤἄσηιο δίδει »,4ϊ οὕπα ὅπ δ ΠΩ Α 
1 “δραᾶ ἢ συιῖπέδ δεβμἰδτίαπό , ΠΣ "ἀργὰ 608. ὕδϊεξ μδοὸ 
δὶ 9᾽ ᾿ααι οταϊὶ στ᾿ ἀπαβάμ, δι Ἰδνβιιιομο, εἴϊδον ὑροβάξὰ 
ἀπ᾿ ΕΝ τη }} δια Ἰεξόξε ἀἐχαριτωμένε," σάφ ἢ Κοπεὲ ἰοὐποῖν 
ἡΐαπε ογαείατα: ᾿ πῶ, 
Ἂπ ΧΡῬΛΑ, ξαιἰδείιαὶ το, ἱδΔονὰ, ὐφο. Ῥα, ΕΝ 
ὉΧΑΆΜΟΝΗΝ δεῤ ἐπ, ταν ̓ ἐὲᾳ:- αρροίθς Ἤορτς κε ΤΙΣ, 

μι ἈΣ α͵δ. Ὁδὶ ϑδοῤρέ, ποσθπι χαρμρυῃ: ῃξοτρτεῖβίμε ἠγοδη 
λίαμα. Ἴπδο ξοτῖδ ἀρυά Ἡδεγολέππι ̓  δρυὰ 4 6πι χαρμονὴ 6 Χ- 

- Ροπίξος : γαρὰ, συλλογὴν, Ῥὲο φυγὴ: οδδηδαῃι αγ λλίαμᾳ;͵ 
100. ΠΤ, γ. νεῦθὰ μηδὲ χὰἀρμονὴ νϊὰοιέ ὅδθο β] οδδδηιὰ ζει ἐΐ 
ὃχ Ὁ Ὁ ϑθϑν τι εὐφρυσύνη. Ἰοτειθς ΠΧ ΧΙ, 59: βου Θοπερὶβ 
γιάδ φυοᾳῦο 5 ΝΜίδοο. ΥἹ, 3:: ' τ 
 ΟΑΡΆΖΟΝΣΕΝ ΠΟΙ Ἢ; πεσε 7αξίοι. δὰ ἘΣ ΟΣα 

τοῦ, ΧΙ, .ι8. μὴ γὴν ΩΣ ᾿ τ ὦ οὐ »ἵ 

; ἄρά ΡῬΜΟΣΥΣ ΝΕ... ἘΠΉΟΒΕΣ ̓οδαριίζα, « πποῖ. Ν ρα 
ΧΥΙΠ, 'ιδ. ἄστρα. ΧΧΧΙΣ, το. ΣΟΨΗΣ, 58. «αγὐυΐο ΤΠ] γρν 
ΧΧΧῚ, ι΄, 55. Ὑ δ ἐτὶ Τοάμδ, ΜΕ, "Ὲ, Ἔστοοι. αὐλόν ων 
«Υὀσ ΔΙΡὶ εὐχή. ἈΠΕ, τὰ τον τι τον τι αν 

τ ἩΧΑΒΟΠΠΟΙΕ Ὡ.;) ὁ βαμάδο αῇάαν λολάρο,, ἀεὶ ΚΡ 
φεΐξ, τ ἀωμως ΠΣ ΡῬΊΒ, ὅγπιπι. Ῥε. ΧΧ, γ. χαραποηδξιρ. 
αὐτὸν. ἕν εὐψφρὸσύυνη “μετὰ τοῦ προσώπου δοῦν ῳῳβῆοϊος ἀξ σῶ 

εἱς Ὠπδ8 Ροτξιανὰ αεϊτατ ἦ), 41 ἔοδυι ὁπ ηΐϊ οἵ νοτρα τς χ᾽ 

Ὁ ΔΡΘΠΟΙΟΙΣ, ἐασέξβομε, καμάδο (εἴ. μαοέδέα αϑέοζῥιρά,, 

ἐς, Ρμέολδν. "οῦθη, γεδιομπάμα. αού, ΧΟΙΧ, 12. ὨἘΣ ΝΟ 

Αἰ] ἔρτο χαροποιοδὶ τασῖδειδ᾽ χαροπυί.. γι πὸχ: 5 λαβοπὸς » 80 

Ἀπισρεξοανὧε θ.4. ὩΡΆΔΙ.. ϊδ᾿ναν ὲε ἡσδοιογαόδίικα. Ἡοέπεοφδοσόᾳ φλέ 
Ῥεηιάξοιολο Ρ- 99. Ὁ δυσεαπι οσοαστὴδ γοᾺ οὐ χονὰ εὐρο 
διγὴρ, Ηρ. 917. δολοί, δορῆ. “ἴαο. 525. : 

ἦ᾽΄Ἱ 



δὰ ΟΘι ΧΑΗΡΟΗΟΣ «-- ΠἸΚΆΑΣΧ ΣῚΣ ΠΣ ᾿ 

ὩΧΑΡΟΠΟΣ, γοῖσαρ, νωξίδεδν εκ, δὲὶ οουἷϊ δὲ ἀξοϊξατ; 
ΜῈ ψ6} σῶϑθδιιδ, ᾿φιποϊεε οόσα!! τ δ υν Ἐτ. "ἂ. Ῥυϊονάτξα ἀΐπ θαι, 
ψεῖ εὐνντιϑ,.  ἀηυπεϑι3 γ᾽ ἤ δου, ἦτι 48 δὲ μυϊῇ οατί Ὁ δ ἐπ ρτέμοίο- 

τ δριὰ ροοῖδε, Οτσδθοοϑ, ρεδεουμῖο ἀὐαγμόνοασ᾽ τ οἐσοσέρ γα, 
ὁ. δ.) τιλθαίνυν ᾿θϑοέξμς ἊΝ ἜΣ δ ΞΕ ν σωϑὲ-- 
εἰῤε ων: ἴπο. Οεη. ΧΙΙ͂Χ, 12. χαροπὸξ οἱ ὀφϑάλμοὶ αὐτυῦ-αινὸ 

, φίνσὺ κωϑέδέ Ἰδοθῖν τι ὼ τἰποῦ “ϑυλρί. «ἅ. Ὦ. }. χαρόχοϊὶς 8ὲρ- 
τ διάηυροιν φοβεροί. “Μγοΐσδαο ὀχρρηίΐτυν εὑ) μδὺς μας ῥηᾷι 

οἰξπο: “βεῤεὶ σκ ιβοηπεδο;: Ἔξὰς Ζήαπι. ᾿νοῦ ἐξέερσι αὰ Ὅσι; Ἵ, ο. εἰ 
Οναδέωμ Ὦ) 186. ἂς ζάξ!ι: ΠΤ ΧΧ πε. μι ὅθ. ἘΠΔῚ εεΐδαι οθδάυν 
νοῦ; σὰ σευΐεὶ ̓βϑαρσκοὶ δᾷ “Δ οτθη αι ὦ ξφνοτταη ψεὶ δ᾽ ἕω 
δοϊον δ δάερϑαδ ἡν δι γθην αὖ “ἰγεοθοθοίδ' ἐπι ἐδδ᾽ 9 (ὁ ἈῬζεξοτέα 
οϑι:ρεναγρεέονδ ἀπὐπιαλέτεπι,  γὰθ᾽ ἀπ οαυιδ ἐν ἐρέοέαξία θλγ- 

ὁ» 'Ῥ. 57. 90 τή, Βσγέρεξ. μΡήγοϊου ποπιομέαθ »οξέ: 
τἀν δρωνκέέ. - τοῦῦοπ, κωδεάο, ϑγπὸπ ἔσαν. ΤΧΧΊΙ, 40: ΄τένορ 

αροποὶ οἱ. ἐᾷδαλμοδ᾽. Ηπονοῖα, χυροπὸρ, "πόριχαρὴσι ζλαυκὸρ, 
ξανϑοφ., φοβερύφ.. χαροπὸν, ξανθὸν; γλαυκὸν» φοβερόνᾳ"" ἩΝ 
φερῆν Ἐρϑεῖνε περβιχαῤῆ. Αἀδου μοί ΓΑ μήδε πρόμος 
ἍΕΩΗΣ “ 

: ἘΧΑ͂ ΠΡ ̓Ρ' 4, μερίμῃ τας ὀ Ἐμὰν Υ, ΕἸ ὁ προς. :οαὰ; 
ε.4 αι.» ΠΝ ΠΟ ΎΊΟΣ ἀεΠρ μη κα, ἀν; 

᾿ εν λὰ, ἐρεῖς Ῥβ2ρ. θυῖδι, Ἰεβθῃᾷ Ἰξαβὴ ϑύθ; οἰ τ βδο 
θαγματαν πιπιπρὲ, πιοπιδέαθ, αὐϊὰ Ἔ, » 7. ἐἰαι, 5. ἀν 
φαοᾷ: ἢ. }; πρὴ εξ, οἰσιρῃᾳ Βετιολάμῃκο,, κεᾷ 60 ἐῤηεῳ, ἀρεξρίδη- 
ἀν ὦ ἄπο Ὁ Δ]; γθυίν. δῷ δύτ. μιάωδι δὐνιξδσὲε, ᾽υσ ἄγ απ, 

Βοὲ βυδόϊο Ἰοοσ »βδδιδενβδοῖε Ρεδ δι είν ̓βεράπίαία Μοϊεδεί 

ΧΑ ΡΤΉΡΙ "Α, ̓ὁλατεατίᾳ, 30. οἱηᾳ «φείβαν ὦ τῷ ΠΑ 
δίς Ἰερμῦτ. 5. Νίδοι, ἍΝ κοι ̓  (ὅς ἰηνς «χαρτηρίαν τ καὲ 
ταῖς. 7ζραφεχοὺς παλφηφυρ, ἐκλελαπενᾳ.. ΟΟΒΡ, φμαθ, μὶ ΝΣ 
Ῥζπηὲο ΧΥΤΠ, 1ο. ποῖδε γοέξμδο. Σ ΟὟ οοελλ μεν γσος 

ἐκδδΝ ΚΡΙΤΉΣ" σβαεαν υ»οἰαήδεας ΣΟΙ ΑέΝς Ἰάδαν᾿ Ἴδεδα 
ΧΧΧΥῚ, ,χ5. πᾶς ὁ χάρτης, ἰοΐαα νοζώπιεη. Οοαξ,: τρέμει 
“βοδροπιρὲ ν. χαφυΐονυυ ϑῖο ' δρυὰ .Σ διδδο δείλην. ὁδάσϑα 
φοίμηιξηδ: ὁσραττδὶ ιζειδίλες Ὁ. ἰχδεῖσ' ς᾽ ἀπιηδ ἀανιὰν. ἘΡ 
οἱ ἰἰδῶνο ὑξαεείλ. θέα ἀνέόλγιιό βοεῖρὶ δεῖνδῦ Ἰοουδ. ϑεγαηὶ ϑάπεο. 
γοὶ: Τενέα παπιαμδ ΤΙ  οἑπιῖ δὲ οὐηέεείπις 1 νὲ Τὁδώκέα. 
Ῥεάδ 7οὶ Κ᾿ ἀσείιπελ ὧδ ΤΑΣ. ἤπεε.. Ρι 6... ὡ ἐπ Οαεμἶ Ὁ: 5. 
“ν᾿ ὙΙάο αἸτοὶ τόμος... . ἴ. -σι ἜΝ, 

ὝΧΜΡΤΙ' Οδν ἀλμίι ΦἈρήοὶ βθλ ν, ἀλλο ἡϑου 
ΧΧΧΝΕ, “. λάβε φεανεῷ- χαρτίον. βηβλέου , ̓'δάπιε υἰδὲ «“αὐτσπδη 
ΠΣ Ὑἰά6. δὲ νιί, 6...ἅ.:: 1τὰ Τἰμοροημὰ δρᾶ Ζαηρίο., δε 
σεδίἑηλ, δϑοῖ. 48. χάρται βιβλίων." .. " 

ἈΧΑΙ͂ΣΕΣΖΣΥ, ἝἜἝμδεν τιοπιοϑα. ἐμιαπδῖθ, ᾿φωΐ ἔοτρ ποϑῖσο 
Μονσταῦτι τοδροπᾶδε, εὐ Ζδοὶ, Υ11,... θἱοιϊμα τοῦ. πὐοὲ 
ΠΕΣ εἰάπ5 γοὉ οεία.. "λ Μίαν. Δ β 83. 2 Μίασο, Ι, 4. 
10. 6ἵ 4 

} 
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". ἸΧΜΣΚΧΩ - πο ΑΎΩΙΝ οι ὅθ 

ΚΑ Σᾶς ᾿λίδεοι, ἀδ[έρφοο ,1} ογ δ. λα σ᾿ ἀρρσέαν" αβενἂρ, 
5 ΕΦΠτΟῊΝ 00. χπκοτεξ' τοὶ σφόμα, ϑεώρσῦδεν. αὐξὴν.; ἄρον 
εἰσι καὶ ὧδε δορ᾽ οἱ πΈ ΠΉ 6... - γὲἀ6 ὁ: νῦ ὅν. Πεογόΐ,." χασκοντές, 
ἐνοίβοντος:, ζω 8. Οχνεἰδὲ 284.. Ἄτοπε, χάσκονψεςῖ, ἀνοιγοσγομοῦντειῃ 
οὐδ ΑΓ ΣΩΜΆ., οἀἱαξερα φογάρου 'ΏΡΙ ἡ οὐ δαέμγα. Νϑιωι. 
ΧΥΣ, 50. ἐν χαάμάτεν. ἐπ ἀέωξι." ϑοϊωνζδηδονσέμδ. αν Ὦ, Ἱ, 
Σδρομοσθι: πδΎθξ φωσμοιαο»" 4006. γέδα ουρεᾶ. ΜΈΣ 'δαῖραι 
νἱἀδιυς, -ἀ5ε6.. δ τ] ητρυρταῖβ, ἀπὲ τεοιβόχοσιε δὰ κα, αἸδ8 
Ῥυδέδα κυ ϑοεεηέ, οὔτ άδιι ἴοτεδε Δυδοερίυβ.68ὲ Οοεα. Οὐχ 
Οεόρον,, Νγε5.. ἴῃ. (α2. ϊοσρβονέ:. 147,8. δὲ Τπεοδοτὸδι  :ραδαρί 
ὅδν. 141. οἀ. Μαΐ. Ῥδο. θῶ. ]οϑορἤάεε;ο «δ... ΤΧ, δ, ἃ. Β. 20... 
Ἤὰν; Ἰμεβίται ῥτασίεξεὰ ἃ ὅδ. ΧΨΗ͂Ι,, 17. ἈΡ1 σογδα δὲρ 
φαυμαυμέχα' ἀοδιατται γιἀφπέωτ. 6κ-. ραρρίμ. (4... Ὑ11,.ἀρ, «᾿ 
Ἀρεγοϊδι χάσμα » ἀτόμαι, -ἢ σχίσμα «ῷφδ᾽ἅοᾷ γῆς." 2.65. Ογειν 278, 
Βνεπι, χασμα, σχίσμα, «χάος. Οοπξ, Ζδχ. Ν. .1. 5. κ. ᾧ. δῖ 

Ἀὰρδεξέωπι απο. Ἡδεγοάοέ. δὰ ΓΙΌΟ ΧΥΙ " ἅ6.: Β..262. [ Αἀὰφθ 

«εἰζαπεπι Κῦ. Ἡ. ἘΠ, ι8. ᾿ θῖν ἐν νοεν τ | : 

--: ον Β  ρήρΑν ἥρωι ἕο σὰπὶ ΒΘΡΧ, ἘΞ}5 0. πα 18 σαπν δῖ, "δὰ 



Ὰ 

δ1ο ο ΧΑΦΘΌΡΟ)- “ὦ ΧΡΣΊΊΙΟΣ 

τῷ β' ταορο. τα] δ βἰηδδ!ς δἱξ,,. δὲ Νὴ εἰίαιαι ἔδαὶ ῥτὸ μ δοοΐρῖ 
οδοϊῖ, φυοιπιδάπιρδε δὲ 1πά46 δριιὰ Ζίδεγολέωνι. μτο ᾿Ωβωβ 
βεμδε ρα ᾿Ωβώμ. Οὐπιαᾳῦο γαμώῶνάρ ἱπιροείξαε αἰἱᾳεῖο λἐδεατῖαο, 
αρχίροοσιξ, δἰΐαρ ἱπᾷο ἔβοὶ!θ χώρωνας εἰ γαυνῶνας ατείβοερ, 
ἁοτηο θέα χαμώκας ἴῃ μαυώνας ἐδοὶϊο ἀεραπατατὶ ροξλεΐξ, 
δειϊοσυτα 1 οοάογέέμα ἰὼ Οαέεπα ΟἈ αἰενὶξ δὰ 76ν. 1, ο. χαυῶ- 
φοῖς τοὶ, υἱ ἱρδονδλοδο δουῖδῖε, χαβώνας ἱπβεγρτοϊαῖων πέμματα 
τινὰς ἔκδον ἔχοντα κώνους καὶ σεεφανίδας ( Ολιοϊογέμε Ἰεραπάτι αι 
σουίλεῖε «σεαφίδας) καὶ ἕτερα τοιαῦτα. «ἰεγοπγπμρ δὰ ουπὰ, 
1οα.: ᾿ωλέενοα σοπορογριηε ααέρεπι. οαπι. ζαγπα, μὲ ζασέαπέ 
καυώνας. .μᾶὲ ποὲ Ρίαοεμέας ἐπέαγργεέαἐἑ φιεπελδ. δἷνε ΡἈΧαθ6- 
Ῥαγαΐέέοπεε. Κ ἐτέπρα Οὐπιπι. ἴα ἴεα. 00]1., 6. ». γό5. Ὁ. ἔμπεοϊ- 

. μεῖς δα πιοίδα εοπάξεα, πόπανα ἀΐοέα αἰγῥδέορλαπέ δὲ μαίαπο, 
ἡμαθ οἷδε οδίαέα δἰπέ.. Οοτξ, ολαοζίο ϑπρρί. Ρ. τ.84. εοηι, 
δ. ΖΤιξέπεαπηπι. ὰ Ζόμαναο 1)ες. χ84. .. 

ΟΧΑΦΟΥΎΡΟΙ:. νοὶ ᾿-ἰαπῖλ 8], χαφουρῇ. Ἰρεὰ νοσχ ἢ. 
Ρίατ. σοηδίγ. ὙὙ95., σγαίεγεο. ἘμδάΣ. 9 268. 

ἘΧΖΣΒΡΗΘΑ͂,. Μίάε δαρτα χαβραθά. Ὁ , 
Ο ΧΕΜΠΖΟΣ, ἑαδέμπε, τέρα, ἐΐδεια, ογὰς, ἧϊ, δόγπιο,, ψὅγν 

διπι. διε, πεξδδε. 1οΌ. 1Χ, 5. δὲ ταιθα αἰ. ρτοὸ χοιλέων Σϑοιϊῖωε 
χιλίων. - κι, “αγῦκππι. τον. ὟΙΊΙ, 2. υϑί ἱδπιθῃ ῥτὸ χείλεσιν 
δοτίθεσο ταδῖϊθαν ῥήμασιν» Ὀξ Οοπιρὶ, Βαρδὲ, - 15, πεῶημα, 
Ῥεον. ΧΗ͂, 16. ἀνταπόδομω δὲ χειλέων αὐτοῦ δοθήσξεειε αὐεῷ. 
Ἐοτεῖαδδ6 ἐΐὰ νοτχίθσυπξ, φαΐβ 1 δηλεοοθοπιίληε ἀ6 ον δῶξῶλο 
διαὶ, Νοι ἴδωδι τορυρπαγοωι,, δὶ 4υἷβ χειρῶν (ὁχΣ “4πέδα οἱ 
ϑγπιριωσδο ) τοροόδεσα τ08}16ὲ, φυοὰ σναδέμε ἴπ τοκέας 6 Θοἢ» 
᾿ϑοξοτα τοοορὶῖ, Ὑιάο Ογαδὲξ Ῥγοῖες. ἐπ ΣΩΧᾺΧ 7πέε, Τ, ἸΥ͂, 
ο. 4. 6. 8, αυἱ ρεονοοενῖς δἂ ΧΧΧΙ, 5ὅ:. υϑδὲ ἱπ μὲωεῖΡῃ 
ὉΧΘΩΡ} ἐδ Ρογροσαπι ἰσρίεωτν χεελέων, ἐχοερία δά. Οοπερέ, 9 ατδθ 
τεοῖο Βαδαῖ χειρῶν, αϑομιοάο αἴξαπι “55. ϑγπιηι. εἰ ΤἈεοσοέ, 
ἀδθιὶ 1Ταἴαγρτοῖδεξ θη, Αἀδὸ Ώδω. Χ,, 4. δ6εο, εοἄ. Ολέο. 981. 
εἴ χεῖλος ἐϊἑέμα ποῖδε, - ὨΡῸ9 Ρ]οχ, γοῆϑα. Ῥιον. ΧΧΙΉ, 16 
τοὶ σοὶ γείλην ροδὶϊα ρατῖθ δοσροσίβ. αἰΐα ὑτὸ α]ΐδ, εἴ. δρῖο δὰ 
λόγων πῃ Δῃῖ8 θε:6, 146 δυρτὰ 6. λόγος. -- "ῦ., 44πᾶ, 
Ιοῦ. ΧΙ,, 21. - ᾿Ὡλδείο, μο ἰαρίαφε ζοοατέξ, ἄμμο οναέπδε, 
Ταὰ, Ὑ, 16. 660. οοἶ, “ας. ποῖ χεῖλος ὁπιπθ., φειοά οαέγ περ 
4:8) Ὡοῖδῖ, Κεἶσ. ἑπέγα μοι ἐογπιόποο, ϑαοαπάσς δολανθη» 
δεγφίωπι Ἰεβοταμε ἘΩΛΩΒΏΡΙ 1.32, 6 ῬοΣ χεέδη διὰ ομειῖηο ογαδ, 
δυῖ γίραό 8. ζέίονγα ἰωϊαἸ!]ὁπεωὰδ δυηῖ. “. πβῷ.. 668. ΧΙ, 6. 
ἐδου γένος ἂν καὶ χεῖλος ἐν πάντων. 6006 βθῆτι5. ὨΏμεΒ δὲ ἐξα» 
ζεσέμϑ τὰ οταπίθηι, Ὑ149 δὲ γν. 1. οἷ 9. οἕ οοηξ. Κ ογεεξξ. Ῥλὲς 
ἰοὶ. ϑαον. Ῥ. 1, 6.1, οι. ΧΧΙ͂Ι, 17. Ἰαπαῦδαι δγϑίϑαι, τὴν 
παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης, η)Ὧ6 δὰ ἐῥέέιδ τιατί6. ΜΔ οἱ 
Ἐχοά. ΧΙ, δι. 105. ΧΙ, 4. Τυά, ΥΙ, 12. Ἢ ὅϑδπι. ΧΙ, ὦ» 
Θει. ΧΙ , 5. ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταροῦ γ' δᾶ. τέραπο ιθ αν. 
Ψψίάο ἐὲ θαε, 11, 56, 1Υ̓́, 48. δι, ΧΗ, 5. εἰ σοπῇ, Ἀδοῤξωπι 
δὲ δεῦτε. ΟἿ, χερός 267. ΝΝ. 7) ε. Ἀν, Ἐπχοά. ΧΧΥ͂Ι, 4. ἐπὶ 

) 



4 

͵ 

͵ 

ΧΕΙ 9 Μά---- χρ δδδενὶ ΡΟΣ δι 

τοῦ γείλους τῆς .αὐλαέὰς, ἃ ογασε' υμιεῖ. ΟΜ δ, οὶ Εχοᾶ. 
ΧΧΧΥΙ, το. Ἃ Ῥατ ΤΥ, δ. Ῥέον. ΧΊΝ,. 7. χείλη σοφὰ, ϑοσχαφη 
σις βαρίϑιϊοβ. ὕ]χεάο οἱ Ῥτοῦν. Χ, 19. ΧΕΙ, 20. ΧΥ͂Ϊ, τά, “2 
Ῥρον, κ᾿ 80. χεύλεων, ἐνν Σγαμυς α, μύξαν: 1εκ, ΧΧΙΣ, 

15. ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτων τεμὥσέ μὲ, ἰαδὲξε.ϑαῖ5 οοἰαηξ το. - 
ἈΒῸ) οὐένμδ, Ἰότϑση. 11, οἱ, ΝῈΙ,. 28.,. 1 ρθρασ τοῦ, φυδὰ 
αἰϊασαὴάο ἐαδία εἰρηϊβοδῖ, τοῖ- οὴς δἰλοξιεῶι ΒΘ ἴα ΓιΏ ΒΥ. 
Οσοπξ, Βιαεογζὲ Αἀπεξογέεέος Ὁ. Θ13. -- ᾿ΙΩΒΌ;,. πιγδέας. ἸλκεοΒ, 
ΧΧΙΥΝ, 1γ.. Ἰδεδυχοτάδε ἃ πρῷ ὁμπὶ δῆῖχο. -- ἔην, ΟΣ 
φιαίέλναδ, πποὶπὶ ζεγγεὶ αὐ «ποροησομείμπν οαπόσι. «({π. (8ες, 
«ἃ. 460.) ὄγπιπι. ΤἸλεοα. Ἐϊφες ἢ. ΧΙ,, 45, Ἑ οοὺ ϑοξβία Ἰεβδτιας 
δία. 2 μα έξέλ. ἘΧ,, το. ἐν. 'χριλέων ἀπάτηβῤ μου. Ἰιαϊΐτδ ἰπῖθι-, 
φσεβ. υΐ Βαροὲ εὶς ἠαδέἐς ολατίξαξίδ' παδα8., Ἰορὶξ δἴπο, ἀσἢϊο. 
ἀγάπης. δίναις 4 Ῥοῖγ. 11,.18. ὑτὸ ἀπατάις. τορίλιϑ Ἰερ6ῃ» 
ἄνω ἀγάπαιφ 6 1000 ΡΒΓ4}1610 [υὖδο ν, 15. εἰ Σ᾽ μέραέα νοτβῖομο, 
- γ᾽ιᾶο ΔΗ: ἀπρύβυστος δὲ ἀπερίεμητο. ὌΝ 

ΧΕΙΓΔΩΜΜ 4, ἰαῦνιπε, νοὶ γα, σογοπαγηαπέι. η 
σοτοπᾶ. ἦπο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥΊΙ, 2. Ἐδὶ ποιαῖς πρῶκβο. οἰαδέρα 

- εἰγοα πεόηδαπέ γ8ὶ αγοῦπι;, ηῃδεὶ ζπδέα, τὸ χη. ὀ΄. 
ΧΕΙΜΑΖΩ, λίέοπιο, ργοσοίδα νεχο, δἵ χειμάζομαι, ἐδπιρδς 

ε,αέε ἐπεδέον, οἵ τηϑῖρ ἢ. Ψϑ ον εἰρέογο αἤῇέαξαγ. ἴ3.. ϑγπιπι, 
. 160. ΧΧΧΥΙΗΙ, 6. γειμάσει, ρέμδὲ »εἰατησηῖδν..-- πὰῶ ἢ ΗΠ ΡΒ, 
«ἴοέογε αϑσέο, Αἴσμ. ἘποοΒ. ΧΙΠ, 42. ἐχειμάζετεγ «ἰοίονα αἴἴδο. 
οὐδέΐδ. -- τι ΡΊΏ. ἃ '3π, Ῥσον. ΧΧΥ͂Ι, τὸ. πολλὰ χειμάζετας 
πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων, πτνυ]ῖο ἀοέογθ αὐέοέέξμν, ν8] πνυϊτυτι 
φΟΧΟΣΝΡ ΟὨλαΐβ οᾶτο δ[Ὁ]ΟΓΒπι. 1ῖὰ “460 γ, του. γι. 867, 
Ῥτοιδεί ϑυπι πὰ Οδθσδδο δάβχυμι ἀἰοὶξ χειμαζόμενον, δοἦΤο- 
ξαδέες πάσχοντα. ἘΠ᾽ ϑορλοοίεθ ἀς Ῥ οοέοέα, στανὶ υἹοδτυτῃ 
ὭΙΟΣΌΟ ΑἸΠΙοῖο, ν. χ480. χειμαζομένῳ. Οἰοσδα Ῥλεἐοχοηῖ: 
φοχάγα, οχλεῖν, σκύλλειν, χειμάζειν. Οοπῇ, ϑραπλεπιξιεπι δὰ 
«Ἀνϊοέορλ. ἔπ, ν. 53θά. οἱ δαῤπιαδέιπι ἀ6 πιοαο- θα γ αγιόπε Ὁ. 
"ϑὍ8. δο δέμγείωπι ἂ6 δαὶ. αρ, εἰ Αἰέα. Ῥ. γά. βο4υ, 

ΧΕΙ ἩΤἉΡ̓ῬΟΣ εἷ χειμάῤῥους, ἐογγσηθ, γίνωδο ὩΛΕ, 
ἰάει. Ῥε, ΟΧΧΥ͂, δ. - Ὅη5. Ζήοῦν. 7πὲ. Τοῦ. ΧΙ, αι... δπ2, 
σε. ΧΧΧΊΙΙ, 18. ον. ΧΊ, ο. Ὅεαυι, 1Π| 52. αἱ Δ|}81 δαθρίμϑι 
Ἰοὺ. ΧΧΙ, 55. δἀρυὰ 7Ἀεοά. εἰ 1 ΧΧ χείμαρῥος δεῖ »ιωωξια ἐπα 
νον. Κῆρ. Οοογέμο, -- ΠΤ οὐπὶ : ρᾶτας. Ῥε. ΟΧΧΗ͂Ι, 
ά, - ἩΜ)Ό, Φροραῖίμο. Ἰὰὰ. ΧΥ͂, ὃ. παρὰ τῷ χεοιμάῤῥῳ: αυᾶο 
ψοσρα δολαγζεπδεγρέμο δὰ Ὦ. 1. Ῥχούβυβ δἰέθπδ, πθατπ6 65 δἰἷθ 
λοοϊΐομο Ηἰσόσαμι μεῦχὰϊσογαη (ὈΓ2ΜὉΣ, ἑσέα ἐονγϑηέα}}. . 
ἐχρύθϑθὰ βυϊαῖ, - Ὡ ν},) ἀἰγοὶ, Τίνες. ΧΥΙ, γ. 8. 866, 
οοἀ. “4{|εᾳ., ἊΔΝῚ τάδ ῥτὸ γεομώῤῥσυς Ἰεξδιβοπι δυδρίοος 
χιμάρους “δεν χειμάῤῥους. Οἰοσε. βγεσι, χείμαῤῥοι, ῥναίκερ» 
πθεαμοί. Οοπξεσ ποιαῖὰ ὁχ ϑιρΐθα ἱτι ν. χίμαρος. Ῥίδιο ἀϊαλίας 
χείμαῤῥος ποταμὸς, ὧἂλ οομῖχα ϑγόδμωγσέωτι ἀοφυΐς ρέαπεωσ 
Ῥαῤασεί. γ. 285. Δ δ εἰ αἰ δενέξ ἴτι ΞΖωμο, γοηι. Ὑ ΟἹ. 1. ». 112» 

7. 



Φ 

δι3 τΣΕΙΜΑΣΡΝΟΙ Σ--ττὶ ΧΕΓΡΟ ΄. 

᾿ς ΧΙΜΕΔΒΙΝΌ ἀγεπιαδέες ὄγῥρονδμεο, ῥνγοοοίζοοε, 5, 
ἐπιδεν." Ἐπᾶτ. Χ, ι5.. Ζαο, Χι, γ.. 4; Ἰγ,. ἀγαπια.. Ἰοτοῖα. 
ΧΧΧΥΙ, 525. ἄἴφιω, ϑγήηπι. Τηδοά, Αταοα, {1Π1, ι6. -- -- Ὁ"), 
ἐηυδοτ' ἐσλοναίνας Βοον ἸΚΧΥΙ ,..1ϑι. Ὑ1ι46 δὲ 8 δέχ. ΙΧ, ιἱ. 
ὥρα χεεμερινὴ .᾽ δῦτν οοτΣ ὃν. Ἐράν. Χ, χ8.. 

. ΧΕΙΜΕῬΙΟΣ, ἰάδαι.. ϑαΡ. ΧΙΥ͂, 20. αἷρ χειμέριος (οοὰ, 
“Ἅ1ες. χειμερινὴ ) πάχνη τακήσεται."  . Πῶς πρὶ 

ΜΩ͂Ν, ᾿ιγεπὶς. θα, “ἐπιδαρ. Ἰοδάτ. Χ, 0. ἀπὸ τοῦ 
χειμῶνος, αὶ ἐεπιρϑξαῖσ. Μιας οἱ ἴα». ΧΧΧΥΤΙ,. 6. δίο “126 ἐξα» 

᾿γμὶ ΚΓ. 1 ΝΤΗ, 5. ὑπὸ χειμῶνος βιασθεὶς, ἐενιροϑέαέε οσοποῖυε, 
«ΟΌΠΕ, δὲ Αοτ, ΧΧΨΗ͂Ι, 1ο. ἦπο: Ἰνανίι. ΧΧΥῚ, 4, τοὺς -χειμῶ- 
ψας. ἩϊΪδβπιδ δηΐπι ἐμὰ Οτίδεξο. ξόγϑ ρ αυνΐαδα 6886 δ016δϊ, δγπεπι. 
κεο, οοὰ, δεφι. Οϑυ.. 11, 152. ὃ-. Ἰοὺ, λέσπιδ, Οληξ, ΠῚ, 11, 
Ψιά6 φάσᾳφυο 3 Ἐπάν, ΣΧ, 6. δίν, ΧΧῚ, 9, δ᾽ συνάγων τοὺς 
λίϑους εἰς χειμῶνα, 4υἱ οοἰδέρίε Ἰαρί 65, οἱ. 50. ἐᾷ Βίδιθθ 
δεάίβοοι, Ἦ, οἱ δι ροτο δἀὐποοόπη ᾿πιροτίυπο. Νοϊτα6. ΟὈπιρΐ, 
εἷς χῶμα ταφῆς, 4υοά νἱάφ ἐπῆγα. ϑεπδὰ ππειδρβοσῖοο ἐδ 
Ῥεγοεριέἑοηέδιεδ᾽ αἵ πιαΐίδ ἀδατρδῖατ τοροτίξηΣ 4 Νῖαος. ΧΥ͂, 52. 
τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείαρ χεέμῶνας. (Ὡς. φμομὲν ὑπροπεπποαῖο οἱ 
γπιοϊδοία χεεμὼν δὐδιέθοϊατ δρυὰ Ἀξεηαπάνγιπε ἰῃ ζναρσπε. Ὁ. γὸ." 
ν. 5. ὁε4υ. μὴ προσάγου τῷ πραγματε χεεμώνας ἑτέρους: τοὺς ἀναγ» 

᾿φᾳαίους φέρεν Ὅθῶ τοῖ δἀάδ δ)14- ἑποοπιπιοάα, 5684 ἔξ πεοοδβδἃ» 
τία. Τεεγοῆ, χειμαν» ἢ ὥρα, καὶ κίνδυνος, ταραχὴ, ζάλη, 
διωγμός... Ἐπ ; 

ΧΕΙ͂Ρ, πιάπμθ, ἷξ, ροέοοεέαϑ, ροϊσπέξα,, «ἐγέια δὲ Θρογα» 
ἐΐο, πιξρέδέσγέμπι, νἐδ., ἰδὲδ. Ῥάγϑ, αεδογέρέξο, αασία,, νεϑαΐζεπι, 
Ἔχε, ἐλόδαμγμα, ΝεΒεω, ΧΠΠ, 15, δὶ νϑῖθὰ ἐπὶ χεῖρα τεβροι" 

᾿ἄεπε γοεδὲς ὨΡΧὮΡ ΠΣΙΜῚ., δὲ οοηϑέξέιε ἐδαθαμγαγοα σωβεγ᾽ 
ἐποσαισοα, τὰ νϑτῖεμ δ: ἀέεφπδ ργαείδοθὲ ὁγαδέ. - 24, 1. 4. 
η5. 10». ΧΧΧΗ͂Ι, σ. -- "ὌΝ. 100. ΤἸς 210. ἐκ χειρὸς, ὨΜΏ. Νυπι, 
Ἰέρόταης ῬΟ - Ὁ. ρῥίαν, εχ 12, νϑοίσα, Ησβ, ΧΙ, 5. 1,ε86- 
σαπῖ 1.152. - 3. Μέδμα, ὍΔ. Χ, 16. 660. Ολέδ. ἈΡῚ ]οοο υἱοῦ 
Ῥοδείοσιιηξ χειρὸς ΟὉ δ6411688 ἥψατο. -- 1) διε οϊοπέδα. Ἰετεω. 
ΧΙΙ͂Χ, δ. ν᾽ γτὸ ὩΣ, δι ξαϊσηέξαπι Φμαπι, Ἰορατατε ἘΠ) 
Ῥεν Ἰἰῖογάταιι ἀϊθῖδι β681η.͵ - ἔν, ἕαπια. Ταά. ΧΙ, 5. χειρῶν. 

 Ψπμῖοβο. Ἀοροποηαδαπι 6δὲ ϑυρών. -- ὈΓ Ἢ ΡΙατ, οεἐρδγα ἑέοηοε. 
ΝοΒοιω, ΧΙ 8, 1,ορόταπε Ὠ115. « ΚΠ) σοπιεη. ἴοίϑια. ΧΙ ΙΧ, 
9. ἨϊοἸεροταπὲ ν4γ1, ὁγαοσλέωπι, Χεὶρ φιοατθ ἐρένπει ὄγα οὐέκπι 
ποῖδε δἀρυὰ Ταυδαπέαπι 0. ΥὙ]. ο. τά, 2, - ἸΒΔὺ Ρωρπμδ. 
Ἑχοά. ΙΧ, 8. 1,ἐν. ΧΎΙ, κι5, Ἐποοῖ. Χ, 2. 7. - 5γΠ, φέασϊι. 
Ἑκοά, ΧΥΙΠΙ͂, 4. υδί αγαδέωε Ἰοσο χειρὸς πυθεῖεαϊε μαχαίρας, 
ποπ οορίϊαηδ, ΟΧΧ᾽ δυυπὶ δαδορίπ ρείνδιομι ᾿πῖοσροϑυΐθ8θ 
ἑυάϊολιπι, δὸ ἔξογῖδϑβϑο ἐϊα ἢ. ]." ἰγδηϑβϑἴιδδα, 4018 ἀλοεηδέ 
Ξοτπιοΐαπι 15 ΧΩ Ἰόηρο υδίϊδεΐοσοιαι δῖ4ᾳ}ξ6 δὰ δϑηβῦπι 6ΧΟ 
Ῥεϊπηιδηδαπι ἀρεΐοτοαι ἰαἀΐσδραης, ἡἰεμα ΔΠΌ ἮΣΧΠ. Οδοίοσαε 
ποσὶ γεὶρ Ἀ. }. ροέελεαξῥδ ποῖϊο δυλ᾿οϊθαάα ὁπ, οἴ ἴυο ρᾶταιβ 
ἀΐδοτε βδθὸ νϑδιβὶο δὺὸ 'ρθο ἴδχίῃ ϑίο ἡ“ οίέοαζογιεϑ “φέλϊορ. 



ΧΩ Ῥ». ᾿ δι 

᾿Υ͂, 56. ἢ χειρὸς πολεμέας καὶ ὕβρεως ἐξαερούμενον. δε 11}. 1. μ. γ8. 
. ἀξελοῦ δή μὲ χειρῶν ληστρικών. Ἐξοἄέπη 8688 ρϑβδίω; ἀριυὰ 81108. 
Ψψια, Ἡογαί.  ἐγίησα Απέπιαάν. αὐ Ῥογδέλμπε Ρ. 33:1. δεηα,. 
ΟΘοπέ, εἰ Γπὸ. 1, γά. - 15, ἴὰ ἄτ.8], Π39.}}, δὲ ἴῃ ρ] 0. Ι΄ 
σεη. ΧΧΧΙΙ, 11. ἐξελοῦ μὲ ἐκ χειρὸς τοῦ ἀδελφοῦ μου ᾿ἴσαυ, 

,, ΦΕῚρΡΘ πιὸ πιᾶπο ἔγδι τί 8 τηρὶ Εϑάνι, 146 οἐε σθο. ΧΧΧΎΥΠΙ, “Ὁ: 
Ἑκοά. Π|, 8. ΧΥΠΙΙῚ, 9. το. Θεη. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 26. αἱ χεῖρες 
ἡμῶν μ᾽ ἔσεωσὰν ἐπ᾿ αὐτὸν, 'ταλῃτι8 ποθῖταθΘ Ὧδ βὲῃξ' δΌροΣ. 
δῖπι, ἢ. 6. ἰυχῖα “ωρμδέξμεσπι: πιαπῶϑ φὲ πὸπ ἐηξεγαπιιδ, 
Οοπῇ. ν. 2). εἱ Ὠγιιϑέιεπε Ζ͵δο. ἴδ». 11. ο. 86. Οε, ΧΧΧΙΧ, - 
4. πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, ἔδωμε διὰ χειρὸς ᾿Ιωσὴφ. οὐιαΐδ, αυδὸ 
ὁτδπξ 1}}8, ἀδθαὲ ἴω ροέσείαΐοπι ἸοΒΟΡὨϊ. Ὑ᾽αθ δὲ ν. 22. αὅ: 
ἴτα “4εἰέαπιις Κ. Η. Ὑ11.. κι. ἔγνω διὰ χειρὸς καὶ χνώμης ἔχουσα 
πάντα, οορτπονῖΐξ, ἰῃ δυἃ 86 ροέδεέαέα δὲ νοἰμγιέαέα Βαθδτα οπιὸ 
πἷαᾶ. Οθη. ΧΙΠΠ, 37. δὸς αὐτὸν εἰς τὴν χεῖρά μου, Ἀ. 6. ττ8 46 
8. οοταεαϊξο τοὗμὶ απ. Ὑ͵ιάθ δὲ σ θη. ΧΙ1ΠΠ, 9. Εχοά. ΥΧ, ὅ. 
χεὶρ κυρίου ἔσται ἐν τοῖς κτήνεσί σου, ρμοέεπέξα' ἀοταιζαὶ οτίτ 'πς 
λα θ 18 ἰαΐδ, γ7͵͵᾽άς εὐ Π6αῖ. ΤΊ, 186. ϑιεέααε: γεὶρ, ἡ βοήϑεια» ᾿ 
καὶ ἡ ἐξουσία, καὶ δύναμες. 810 οὲ ίηπάανμο Οἰγπιρ. Χ. ϑευοῶ 
σὺν παλάμᾳ ἀϊοῖς, φυοὰ δολοίιαοέὲθ Θκροιῖε τῇ τοῦ θεοῦ ϑυνα- 
μεο καὶ βοηϑείᾳ. Ἐχοᾶ, ΧΙΠῚ, 5, ἐν γειρὶ κραταιᾷ, Ροέοπέία 
τοαριᾶ. Υἱὰο οἵ ν. τά. ᾽16. Εχοά. ΧΥ͂ΙΙ, 16. οἱ οοξ, 108. ΤΥ, 
44. ὉὈῚ 15 τοἀδάϊεων δύναμες, δῖ Ἰετε. ΧΥ͂Ι, 30. υδὲ χεὶρ εἰ 
δυναμιες. οοκί πριυπίυγ. 810 δξ, οδδοσνδηῖς “δεν δά Αοε, ΤΨ, 
48. Ῥ. 220., δὰ ϑορλοοί, «4ἴασ. ν. 1θ0. ἢ χειρὶ βρίϑεις ϑολοῖ. 
δυνάμει. Τὸν, ΧΧΥ͂͵ 35. καὶ ἀδυνατήσῃ ταῖς χερσὶ, Ἀ. 6. Καου- 
ἑαξέδιιδ νοὶ πιϑῦροὸ γόγπι σεγεπήίαγενε ἀδδιϊταῖυ9 δἷῖ. [,ον.᾿ 
ΧΧΥ͂Ι,͵ 46. 16χ, αὐδπὶ ἀεάϊε δι ἐν χειρὶ ωὐσῆ, ἈἘ. 6. 
γιξγιϊϑέογίο ΝΙΟΩἷδ., 560 Ρὲν Νίοδβοι. γι4ε οἱ Ν τι. ΕΥ̓, 38. ΙΧ, 
45. Χ, 15. 0011. Αοῖ, ΤΙΙ, 56. Θα]. 1,109. Ναα, ΧΥ͂, 28. 
ψυχὴ, ἥτις ποιήσῃ ἐν χειρὶ ὑπερηφανίας γ διΐπια, αὐδθ δαρεῖθο 
δρᾶϊ. Οοπῇ, Κογεες Θλίδοί. 8, Ῥ, 1. ο. τά. εἰ Εχοά, ΧΧΧΥ, 
27. ἘδΙΒ. 1, χδ. 1ε8. 1 ΧΗ, ). ἘΠῚ ΤΙΧΧ 753 ρὲ διὰ ἰπέοες 
Ῥεϑίδηταν. 1 845. ΧΥ͂ ΠῚ, 17. μὴ ἔστω ἡ χείρ μου ἐπ᾿ αὐξῷ, καὶ 
ἔσεαι ἐπ᾽ αὐτὸν χεὶρ ἀλλοφύλων, Ὦ-. 6. ποῦ 'ἰρξ6 οσοέάαπει 1] υτα, 
δοὰ αἰϊδηΐροηδα οοσέάσηέ ἸΠθπι. Ὑιάο οἵ 1 86πη. ΧΧΙ͂Υ, ,5,. 
2 ϑδῖν, 1,12. ἐδοὺ ἡ χείρ μου μετὰ σου, δ6οεὲ ροέφηέέα τἰθὶ 
ΔΌΧΙΪΟ οὐι. ὙΙάο- δὲ ; θ8πι, ΧΧΙ͂Ι, 2. 2 86πι. ΧΙΨΡ, 19. μὴ ἡ ΄" 
χεὶρ Ιωαὰβ ἐν πανρὶ τούτῳ μετὰ σου, Ὦ. δ. πΌπῃδ Ιοδδυβ " 
Οπιηδαι ἤδηο τοπὶ τἰδὶ δωρροϑοὶεῦ 4 ϑ8π. ΧΥ͂, 2. ἔστη ανὰ 
χεῖρα τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης, ϑῖδλθαι κὰ πιδπιτι νἱδο, Ὦ, 6. σα νέαπε 
Ῥοτίδο. οπηἷξ, Ἐχοά, Π, 5. Νυπι. ΧΙΠ, 30. Ἰοίοπι. ΧΕΥ͂Ι, 6. 
ὮΡῚ πν ὃν» τοδάίτας παρά. 2 ὅδ. ΧΙ͂Χ, 45, δέκα χεῖρές μοι ἐν 
τῷ βασιλεῖ, ἄδοδιηι ραγέαδ ταϊϊ ἴῃ τορθ, ὙΙ᾽ᾶδ δὲ 2 ὅδιη. ΧΙ, 2... 
εἴ οοὐξι ΝϑΒοαι, ΧΕ, τ. νοοῖ. ΧΠΤΨῪΠΠΙ, 1. ὉΔῚ 15 ροὸτ μᾶρος 
οχῤοπίζατ. 810 δὲ δριιὰ Ζίοογολέωπι χεὶρ ἰμῖοεν 4118 σα ροημυτ 
Ῥος μέρος. ἃ δια. ΚΠ, ὅ:. χεῖρες ἐν τοῖς τρόχοις, ακϑ88 ἴῃ 

Κοὐ, Κ΄. Ἀκ 



5. ὃ ΟῚ ΧΑΩΙ͂Ρ 

χοιῖΐθ. γ δε οἕ ν. 22. 84, 55, 1 Ῥατ. ΤΥ͂, 10. κὰὶ ἢ χεῖρ σου ἣν 
μετ᾿ ἐμοῦ, Ὦ. 6. ροίεπέδξα ἴῃ πιῖδὶ ἔποεὶβ δυχ]ῖο. 2 Ῥᾶτ. 

ΚΧΧΊΨ, τά, Ἰῖθετ 16 ρ15 ΒθομιτηΊ διὰ χειρὸς ῆουσῆν 80. διδομέ- 
. γρυ, πιϊπίδέογίο ΝΙοδἷδβ ἀδῖαθ. Ὑ149 οἱ 2 Ῥασ. ΧΧΧΥ, 6.’ Ἐδάε.. 
ὙΠ], 5. ὅτε χεὶρ κυρίου ϑεοῦ αὐτοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτὸν, τδϑὶ χεὶρ Θεοῦ 
ανονόπι εἰ αὠπεξδιμπι 1) οὲ, διρτιίβοαι. Ὑιά6 ὁὲ ν. ὃ. Εδάτ. Υ1Π, 
.18. 22. ὅ0. Εδάτ. ΠΙ, 25. ὡς ἡ σοφία τοῦ ϑεοῦ ἐν χειρί σου, 

, ῬίουτΣ δδριθηία ἃ 1[)60 [10] ἀδῖα 6βῖ, Οὐ}, ν, σεαυτῷ. 105. 
ΧΙ; 27. εἰ δὲ χεῖρά μου ἐπιϑεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφέλησα. 

Ὀδδῖμδ δἀοσδηῖϊβ, Οομῖος Ζμσίαπ. οἷε ΝὨϊαέέοπα Ρ. 652: ΝΥ. 
Βοι, 1Π,|, ά. γ. ὃ. ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν, ἑμπέα 11106. Ῥε. ΧΧΧ, 6. 
εἰς χεῖρας σου παραϑησομαι τὸ πνεῦμά μου; ἴῃ πη 8 [89 

τιδάδπι δρίσιϊαπι βοιπι. Αἀ 4υοπι Ἰοοιπι χοϑρίοίθηϑ ϑδιεέααι 
χεῖρας θεοῦ ἰαϊοτρτείαῖτί τὴν τοῦ ϑεοῦ προμήϑειαν. Μετ 

᾿ δαξδαι ΟΣ Ῥβδῖηιο δἀάιιοθηβ ὑρτὸ παραθήσομαι βαρεῖ παρατί- 
ϑημι. Ἰάοιι: ν᾽ ἢ βοήϑεια, καὶ ἡ ἐξουσία καὶ ἡ δυναμις. 
Ῥβαῖω, ΧΧΧΥΙΙ, ἃ. ἐπεστήριξας ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν χεϊρὰ σον. Ζοπαζαε 

ὦκ. 797. ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν αἰκεζομένων. 
ὁρῶν τὴν χεῖρά σου κειμένην καὶ λίαν μαστιγοῦσαν. . Ῥτον. 
ΟΧΨΊΠΙ, 21. ϑάνατος καὶ ζωὴ ἐν χειρὶ γλωασης. τιοτϑ εἴ νἱϊα ἰπ 
μδϑι ἀξ ροϊέβιαϊο Ἰἰίηρυδε, ΕΖδΟΝ. 1, 5. ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ 
φυρίου, νειϊεραῖ δῃρον τὴ ψίγέμδ Ἰοιϊηῖ. για οἱ ἘΖ6ΟΒ. 
1Π, τά. ΖδἬΟΒ. ΙΥ͂, 14, ᾳφαἱὰ ἄπο τϑπι οδεδσυαι οὗ ἐν ταῖς χερσὶ 
τῶν δύο μυξητήρων, 41 ἴῃ πιρήϊο ἄποτοι τὰ θοταμι ̓  - ὉΓ 
ἑηη. Δί. ἃ πλν, αοἰξοονο, Ζδοὶ, , 41. 1ιἐρδεαως 415, σπαᾶ- 
πιδ. - 235; αἷεα. ΤΟ. ΧΧΙ͂ΠΙ, 2. Ἐσοτεῖο Ἰδροσιιηξ 15. - ἮπΠῊν 
{έπιων. Ἐπϑοῖ, ΧΧΙ, 12. Ἱμοροταηὶ 5,5. - 3, ἴῃ ἀμ 4}1 83589, 
δἰ ἴῃ Ρ]τιε. Ὠ155, νοδα,, πιαπιϑ. Οθη. ΧΧ. 5. ΧΙ,, 41. Ἐκχοά. 
ΤΥ, ἃ. 5. ΧΟ, 12. Αἀ ροβίοτχίοσθαηι Ἰοοῦπι σϑϑρίοίθηϑ ϑιρέάαι 
ὁκ 7λσοαογείο, τὧἰ οὔδογναὶῖ Κιαϑέενδ, ϊαᾶ: ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί 
σὲ ἀντὶ τοῦ χειραγωγήσουσεν, ποδηγήσουσεν, ὑπέρείσουσε ασϑε" 
ψοῦντα , παντοδαπὴν ἐπικούριαν προσοίσουσιν. Ἰάεπι φυοφυς 
Ἰερέϊτυσ ἀρυὰ Ζοπαγαπι Ζες. 60]. ὅοθ., ΡΕ. ΟΧΥ͂ΠΙ, τοδ. εἰ 
ΦἸΣΡΙ δδορῖυβ, - ἢ29, αἰα, ογα. ἴοδτομι. 11, 84. ΧΙΥΠΙ, 40. 
Τυιγορίᾳυθ ὑσο η29 ἰδροειιεῖ ἢ9. - ἤῶ5, διισισγμδ,, ἐαξιδ. 
Ἐκ ΘΟ. ΧΧΙΧ, γ. Γιορετυαμῖ 30,553. - ΠΏ, δασιεῖμε. Ἐχοά. 
ΙΧ, λά, τὴν χεῖρα, πιαπαπι δαρυλιπι ἐδ Θμ ἔθ, -- ΓΙ Ἢ, αλέμπι. 

. 168. ΧΧΙ͂Ν, 4ι. Τιὰ διοίέμδ, ϑεὰ 10᾽1 νεσθα ἐπαξει τὴν χεῖρα 
Ῥοῖῖῃ8 τοβροπάθηϊξ γεῖθο 195", νἐϑέἑαδὲέξ, Ἀ. 6. ρμήξαέ, πιαέϊε 
αὔδοὶοῖ. - ΒΏΞΌ., ϑογέρέιπι, ἋὯἋ Ῥαι. ΧΧΧΥ͂, 4. κατὰ τὴν 
γραφὴν “αυὶδ, καὶ διὰ χειρὸς Σολομῶν, ἰᾳκῖα δοτίρέυτδηι 
Πανὶ ἀϊ8, δὸ ἀδεογίρέξοηισπι τπαπῖὶ ϑδϊοιλουΐβ ἔαοῖδια. Ουοὰ 
ἦπι 4118 νϑεβίοῃο 860. 66, (οπιρὶ. χαὶ κατὰ τὴν ἀπογραφὴν Σολο» 
μὼν ὀχροπίτατ. Οοηξ, δαέηεαϑ, αἷε πιοάϊο' εϑων. Ὁ. 592. δ΄. }Π1τ8ς 
δίσ, ΧΙΥΤΙΙ, 2.5. ἐλυτρωσατσ᾽ αὐτοὺς ἐν χειοὲ Ἡσαΐου γ Ἰιδοτα- 
νἱς 1105 βεουπάπμι ργορλοίέαπι πιαπὶρ 7οϑαΐας δογίρέαπε. γὶά6 
εἴ 81: ΧΙΙ͂Χ, 7. δὸ Βωσκαπππε δὰ Ρείγο;. ϑαίγτ. Ρ. 950. 



} { 

»» 

χεῖρας οἰλπαν Ἔα ψυχὰρ, ὧδ «ἀπιδγοσίμδ οὐδαιναῖ, -- ᾿υϑ, 
αγπαέμγα. ἴον. ΧΧ, χά, οὐ μη σωθῇ ἐκ χειρὸς σιδήρου. ποὰ 
δειυθίον ΟΧ τηβῶϊι, ἢ. 6. ὦ φτὶὶ ἔοτεὶ.. - ὮΨ, ἐσπιρέξδ. ἘΣΘΟΒ.. 
ΧΧΧΥ, 5. υδϑὲ Ἰεροπάυμι νἱάθεας ἐν καιρῷ ἐθνῶών. -- 5» 08, 
Ῥτιον, Χ, 12. 081] ἴάπιϑὴ Οαγαδίο ροίορ. ἐπ ΣΙΧΧ 7μεε, ΤΌ τν. 
ο ἄ. 6. ὅ. ρτὸ χειρὶ (ᾳυοᾶ ἕαπιθῃ ἀρποβοὶξ ᾳφυθαπθ νοίϑίο. 
διδρίςα) Ἰορσηάππ; νἱάοῖας χείλει. ΝΟ βίπο σαιτὶοὴθ. Ργούο- 
οδὶ ρτβείθσθα δά ΧΙΡΙ, 14, οἱ ΧΧΧΙ, 51. υδὲ ὀχθπρ]α ρϑεμιαν. 

᾿ Ἑφῖοταπι χειρῶν Θὲ χεφλέων οὐνία δαπῖ, ΤἸάθῃ, να]οὲ ἀδ᾽΄ Ἰοοο 
Ῥιον. ΧΧΨΙ, 9. - [9.95 μρυΐ, )ασέρε. Τ)δαες, ΤΙ, 56. ΥἹΙ], Δ. 
Δαν Υ͂Ι, 56, - 5ΩὩΣ8 Ρἷυτ. ρϑαεβ. Ῥ8. ΕἼΥΙΙ, το. τοὺς χεῖρας 
αὐτοῦ νίψεται ἐν τῷ. αἵματε ἁμαρτωλοῦ. Ῥτο Ἰαδίέα 118 νετῖδ- 
ἴυῖ δῖ ρμρίίμδ δι δδιιτδταπε δ᾽ϊαπὶ ρὨταδίῃ τδιτδιϊογοιῆ, 

τς Νὰ νέων αναγα ἐπ δαπϑμτπο δὲ πιαπμδ ἰαναγα ἐπ ϑαπρ πθ΄ 
φυοδὰ δαμδῃπι ποῦ ἀϊξοιιηῖ: υἱταμμ4πδ ποῖδξ αεζοοέαγέ 
πιογίθ εὖ ἐπέογέξι αὐλριρδιιδ, Δ γποτίε ογμεπέα αέξχεσηι αὔέοοθνθ. - 
ΑΙ" διάϊπαπε, 608 16ρ͵886 1»8}59. Ιἄφια γαὶοὲ ἀ6]οοο Ρβ5, 1 ΧΧΊΙΤΠΙ, " 
ά, - κῦῇῬ, νοπιξέμθ. Ἰότοιι. ΧΙ ΎΠΠ, 46. ἐπικρούσει μωὰβ ἐν 
χειρὶ αὐτοῦ. Ὑἱάεοητατ ταΐδ! Ὦ. 1. ἐκ οοπίθοΐυτα 5. ἱρεοτδηεία 
ἴδ ἰσα!β[]1886. - 3, ομέῤξον. Ῥτον. ΧΧΙΠ, 4. Γιἰθοχίαθ 1η- 
ετργδίδιῖ δπηξ' δ ἀδ σωδέγο οοφμέγπαγίο Ἰητο]]ροὨϊέ8. Ὑ1άΘ 
δὰ ἃ. 1. αόρόνγπε, -- Ὁ, Ρεσεέέμεθ. 168. ΧΙ,, 12. - ἘΝ 
δρημσπ. Ἰορ. ΧΧΧΙ, 56. δ] χεὶρ οίρηῶπι ποῖαῖ, αὐ ἘΖΘΟΪ. 
ΧΧΙῚ, χ8,, δ 4ιδπι Ἰοσῦπι νἱὰθ Οαρρείἑξ ποεέ.. ογἕξέ, Ρ. 551. 
Ῥιδρίοσθα Ἰορίέυν δρυιὰ ϑδγηπιπιαοΐλμπι Ῥ5. ΧΟΙΧ, 5, ἘΡῚ πϑιρα 
ἴοοο νομῆς τεροποῃάσπηι ετἰξ χειρὸς, τιᾶπα, ἊΣ πα Βὲ αυΐάσπι νὲ- 
ἀδῖαν, ογάο ψεγρότγαπι 1δὶ 688 ρϑεϊαγβαῖτιβ. ΟΟΠΕ, δι ρταὰ 8. νοριή- 
Ἐπὶ αἴθοπι λαὸς χειρὸς ροριῖμδ, φιθπι πιαπιῤ 5ιὰ ἀἄωκίξ. ἘμΊΒ. 
ΧΙΥ͂, 8. ἔθηκαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὸς χεῖρας τῶν εἰδώλων 
αὐτῶν, ροϑιισειιπξ τη ϑητι5. διβ 8, 0 Ρ6Γ τιϑῆυ8 ἰἀο]οτΌ δυο- 
τὰπι, ἢ. 6. ἰηϊεγρτεῖο Βαασμοίδο: ρῥγοπιέδαγαεπε άεπιᾳψμθο ἀδαἶδος 
γι δῖ ωγανογμπέ. 81:. ΧΙ͂Ν, 25. κατὰ χεῖρας αὐτῆς . δά ἑαέπδ 
λΠ 8, 86 : ξγῸρ6 Φαπι, Ὦ. 6. αὐϊ 86 ἰοΐϊτππι ἀ6ἀϊ βαμιθηῖίδθ. Ὁ 
δῖν, ΧΥ͂, χά, ἐν χειρὶ διαβουλίου αὐτοῦ, ἐϊὀενγέαέθ γο] τατατῖ15 δὲ 
ΟΟὨΒ1}11: π|ρ01 χεὶρ αγδέέγέμπι οἱ ροϊοδέαέεπι Ἀοῖαϊ,, (0}]. Το".1, 

5ς Θὲ πο8 ἀἄϊοοσε βοϊθης: ἔσει 5εΐ-. 12. Π,.6, Οο. ΧΥ͂Ι, 6, : 
ὯΔ᾽ Ἠαπαῖ λαῦεπ. ϑᾶρ. ΧΙ, 10. χειρὼν ἐπεετυχία γ) «ξ6)}ῖκ οἷ᾽ 
ῬΙοβρος περοίξογωπι δνθιαῖυβ, δαῖ, ὑἱἱ Ζ' μέσ αἴτς δΧρτθϑοῖϊ, 
οπιηΐιέπι ΥοΤίτι ἐνογιέμδ. δῖο σ ἀ6 Ἰαδονίδιια, φμὲ πιαπῖὲ ρμεῦ- 
νΜεοίωπεμν, ἀϊοιτυν Ῥεον, ΧΧΧΙ͂, .6. δὲ το Ῥτον. ΧΙ], τά. ς01]}. 
Ῥϑ, ΕΧΤΙ, ᾿5. γιᾶ6 φαοᾳυθ Οὐγαη. δῶν. 1Π1,.1. δὲ 101 Οἰδϊαξ, 
ἃ ζει, Ν. Τ. ὁ. ἢ. ν. δ5ῖ:. Ψ, τδ. ἡ χείρ σου ἔσξω ἐπὶ τῷ στό- 
ματέσου, αὐσέξο οοπιρέδοα ἰαδείξμεπι, ὧξ ουτὰ 7]ωνεπαέξ (1, 160.) 
Ἰοφιατ, οὐἐστεέέιμπ ἐὐδὲ ἑπαϊοξέο. ϑῖταο. ΧΧΎ, 54. εὐ μὴ πορευὴη- 
ται (86. ἡ γυνὴ) κατὰ τὴν χεῖρα σου, ᾿ν. 6. Ὀκοταηι πη τι ρόγϑθι., 
νοὐἰμπέαέξ τμα6., 6011, νοζὰ. αταῦ, δὲ ΥἹΙΙ, 48. ἽΣ ΧΟΥΙ, 5. ἐν 

, 

ἐ τπν Ν ο  ΧΩ͂Ρ “τι ΤῸ  βχδ' 

«5, απέπια. Ῥ-, ΧΙῪν, γ. Ῥτον, ΧΙ], 4, ἴῃ ρμεΐοτο Ἰοὸο Ρτϑ 



διδ ᾿ ΧΕΙ͂Ρ 
χειρὶ (. 6. εοουπᾶπτῃ ΣΟ 8. δδηαρία οἰδειπη) ϑεοῦ ἀνε τόδη-ς 

σεν ὃ ἥλιος. 46 αυοαῦο Αος. ΤΥ͂, 21. 1 Ῥοῖτ, Υ͂, 6. 00]]. ν. 7. 
᾿ 8ίτ. ΧΩΥΤΙΠ, “25. ἐν χειρὶ ἠσαΐου, υἱῇ μὲν 7δεαίαπε ἐὲδ ῥγαθε 

ἀίχοναέ. δῖ. χεὶρ ἂἃο δογίρέμγα,, σαθ τπᾶπ 38ὲ., ἸερὶταΣ 1 Οοτ. 
ΧΥΙ, 241. Οὐ). 1Υ̓́, 48. 81τ-. ΧΙ ΙΧ, 8. ἐν χειρὶ ἱερεμίου, ἴϊᾶ 
αἱ βάσοπι ἔδοετοϊ ογαριέὲθ ἃ Ἰογϑιιΐα δαξέέο. δῖ:. ΧΧΧΙΤ,, 42. 
ὐἱ ἐμβλέπειν εἰς χεῖρας τινος, ἴΤΟΡΟ ταπιοῖο, ποῖδλε ρσπαάσγο αὖ 
αἰξοιέμς ἐξδεγαίἑέαέε, αἰξσιιδιδ δοπσνοίεπέξαπι ἱπιρέογαγο. 9θ1- 
5.}}16 ἔοττηυ]δ βλέπειν εἰς ἀλλοτρίαν τράπεζαν οσὸουττὶϊ δὲτ. ΧΙ; 
50. 8,:. ΧΧΙ͂Χ, λ. ὁ ἐπισχύων τῇ χειρὶ αὐτοῦ, φιὲ ἰἐδεναἰὐξέον 
«(αὐ εἰ ὀνγοβαξ, αὐδεδὶ ἔοτίι 8δο ἤγπιδ δῆ. 7Τσωγίδα νοτεϊ: 
οὐ πιρόέμεπι ἐπὶ ταῖς εδέ., ϑὶο χεὶρ 6 ζαομίεέαέέδιεδ ἂο τὰ {απιΐ- 
᾿ἑατὲ αἀιδοῖον δρυὰ δαγμοῖ. ἵ, 6. 0011. Τωόντε Υ͂, 7. 81: ΥἹΙ!, 

᾿ 50. .υϑ] χεῖρα ἐκτείνειν 6Θεῖ Ἀγοπρέισπ αὉὁ Ρανξιεπι 6886 αὐ ἰὲδε- 

Ὺ΄Ὺψ 

φαϊἑέαέδηα Ἔαογοοηζαπι, ἀαδιιδάἀπιοδιυπι 6 οοπίτγατγὶ 9 χεὶρ συνέ- 
᾿σταλμένη ἀναγ οἵ ἑεπαοὲ ττὶραϊξατ. δ.γ. ΤΥ, 56. Οοπέ, Οὐγαπ. 
ϑωγ. Ἡ;, χάθδ. οἱ Οοηδε886. Παρ ὶν. 1. Ρ. ὁ40. πθὸ ποὸπ δϑριοίέ. 
11. ν. ιϑά. ΑἸτῖεν ἔογπι}]δ ἐκτεῖναι χεῖρα ἐπί τινα δαί θεξυν 
1: Μίδοο. ΧΙ, 59. τὶ Ἰαϊΐῆο πιαπῶπι ἐπιέέοσγθ τεβροπάσε οἵ 
δοέέο αἰέφιοπι ἀρ ρτεαὶ, αὐονέγὲ ποῖαῖ, 58ϊ1τ. ΧΧΧΙῚ, 25. ἄνες 
χεῖρας αὐτοῦ, δὼ αἰέδη5 θεσι οἐξαγὲ ρεγπιξέέαϑ. δῖτ. ΧΧΧΎΥΠΙ, 
10. εὔϑυνον χεῖρας, διιθιἄᾳ αροπαὲὶ ναέέοπόηι. Βαταοῖ. 1, Ό. 
χδὶρ ὉΡ68 δὲ βαοιμέέαέδε Ἰοῖατο νἱάδῖαν, φώας πιαρεῖρ ἀσηιεέγεω, 
ἐμ. ἸΤαϊοσάτιαι ἔδοιξ ρου ρμτδδίῃ βδυρβιδμεινὶ, ἀυοα ὄμπι 60 
οομξ ποίη δῖ, ἔα οὐ τθδηηάδτο νἱἀεαΐαν, ν.ο. δὲν. ΙΧ,1 
τδάθῖ δατὶ εἰς χεῖρας πτωσεως αὐτοῦ, ζαέο ςμο. 10. ΧΥ͂, χ4. 
ἐν χειρὶ διαβουλίου αὐτοῦ, αγδιέγίο ἐροίμδ. 880. ἷ, 1. ἔργοις 
χερῶν ἡμών, ΟΡΘεῖρυβ ποβῖσὶβ, ἢ. 6. ποβῖσδο νένοηαέ ναξϊοπὲ. 
ΔΡ. 1, 16. ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς λόγοις, 1δϊ. αὐἱοέΐα ξαοέξεχιο. 

86ρ. ΧΙ; 10. χειρὸς ἀρχαίας, διηιλαυὶ ἀγεῤοΐε. Νοππ ηθθαι 
δἰροϊβοαῖ, αὐῤχιβαῖ ργοχέπεωπ, βυορέηφιρετι 6686, ν. ο: ΤΡ. ΧΙ, 
9: παρὰ χεῖρα, δὰ πιαπῶδ 5. ραγαΐτπι ἈΔΡθ6. δῖ: ΧΕΥ͂, 26. 

τς Ματα χείρας αὐτῆς, οἱ ργοκχίπιο. Αἀάΐξαῃι. Ἐπῖδ. ΙΨ΄. βοήϑη- 
σόν μοι, ὃτι κίνδυνός μου ἐν χειρί μου, Ῥοτίουϊυπι ἴω πιδπὶ 
θὰ 6δῖ, Ὦ, 6, ἐπδέαξ, μργϑπνεἶξ,- Ῥοέγῦ. ΧΥ͂, κά, 8. ἅτε τῶν 
ἑππέων ἐν χερδὶν ὄντων, ἀιαπι δα το58 οεγνέοίδιιδ ἐπιπεέμσγθη. 
δᾶ. ΧΙΧ, 5. ἔτι γὼρ ἐν χερσὶν ἔχοντες τὰ πένθη) 4ϑῦτα δἄθαο 
δ᾽ αν ΐδδίπιθ δοπέξγεηέ οδ]απιϊταῖει, ΘΟ: Ε, δεϊοα. ἔργ. ν. 193. 
δίκη ὃ ἐν χερσὶ καὶ αἰδως οὐκ ἔσται. 88ῃ. ἸΧ,, τ6. τὰ χερσὶν, 
Ῥνασϑεηέέα. ιὰς οέγό. ζγαμπι, ρν. 47. 79θέον". (484. 1. 80. Ῥ-. 

, 207. δα. ἢείπι. ἃ Νῖδοο. ΤΕ, 40, κατήρξατο χειρῶν ἀδίκων, δ0- 
δἐξἐϊέαξσηα τπονσδαέ. Ὀομξ, Χοερπορῆ. (γνορ. Ϊ, 5, γ. 4 εοος. 
ΠῚ, 12. χεῖρας σιδηρῶς, πιαπίοαϑ ἔδττοαβ, τοτιθδεῖ 80. ρ6- 
Ἀ05. Οοπῇ. “Ζ:πὲ|, Οαἰοπὲ ἤοπι. 110. οἷο. 5.5, δήανέγν. ογμοίαξέο 
δωδ Ὁ. 156. δ6ᾳ. , ͵ 

ΠΟ Δ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΧΕΙΡΩ͂Ν, Ἐιοῦε. ξλϑθη. ὅγπεπι. Οο86. 
1Υ͂, 6. Κωῖρ. φμαπι ρέεπα μδγφισ ππαπϑ. ΓΧΧ δύο δυακῶν. 

φΦ 



ΧΩΡ -- ΧΙΩΡΟΝΟΜΙΑ͂, ες δὶγ 

ἘΖΧ ΧΕΙΡΟῚΣ ΤΙΝΟΣ. Ὁ, φιϊα. 710. 4 8. ΧΙΧ, 
48. ὉΡ] τοῖα ἔοτπιιδ ἐκ χειρὸς τίνος ἔστε μοε ἔτει δικαιοσύνη 
τοὶ μὲ νου ΒάΡρετα απο 5δηβμηι: ὦ 4μ0 πιδλὲ ἐγ Θαρεοέαηα 
6δὲ ἐμεεϊβοαϊξἑο, φμαῆρ ὦ γερθ, ομἕδ αὐαϑξῥεσνα ἐπυρίοτνο, 

, ΠΑ ΓῺ ΤΗ͂Ν ΧΕΙΓΡΑ͂, γιᾶὰς ὄπρτα δά ἘΠ. 50 
γοοῦ χείρ. , ὌΝ ἊΝ 

ΧΕΙΡΑΤΓΩΓΕΩ, πιαπιρ αμδθ. - 5 ἢ, ξῶπθο γηαπιη. ὦ 
.4. Τυὰ. ΧΥΙΪ, γ. χευιραγωγοῦντα. 10.. ν. 20. Εδεγοῖΐ. χεερᾶ-. 
-“γωγῶν τῇ χειρὶ ἄχω.ἡ ΄ ἜΣ Ξ Ἰατῆ δ εἰ | 
᾿ ΧΩΡΜΔΩΤΟΝΣ, πιαπέσαξμδ, αὐ πιαπμᾷ ἐδῴτι6 ρεγξέγε- 

ι δέπδ αὶ πιαπέδας λαύφηδ, ἃ χειρὶς, πιαπέοα. τῷδ; ρΡ]0γ. 7 ε-. 
δέα. ὅγπιηι, σον. ΧΧΧΥΤΙ, ὅ. (υδὲ νἱά. οι.) .6ὲ 2 ὅδ. 
ΧΙΠΙ, 18. χιτὼν χειριδωτὸς, ἐισιίοα αὐ πιαμδ πδφυθ ρμεγέϊπ- 
δὅεπ8. Οομξ. ῥλὲϊοδέτας. 7οοη. 110. Ἐ. ο. “8. νΡ. δοά. δωέάακε: 
χειρεδωτὸς, ὁ γεερωτὸς, καὶ χειριδωτὸς χιτῶν, ὁ χειρίδας ἔχων- 
Οεὐδέμδ Ν. Α. 1.0. Ὑ11. ο. τᾶ... Τμηϊοῖο μέλ νέγεοπε Ῥγούδαξδιιρζο, 

“γα δναολία δὲ ὠϑητα ἐπ Ἀγίπιοτεβ τιαπδ (0 Ὀγὸρα ἐμ αϊρίξοα,. 
οπιαθ ἀἔφιια οπιμὲπο ἐπ Ζ,.αὐΐο ἑπάξδοοτπι ζεΐξ: Φα8 ἐωπέσαδ 
γαεοο ϑοαδιῖο. ποϑέγὲ. ολίγέάοῖαδ ἀρροξανεζεηῖ. Ὑιὰς ααὸ- 
406 ϑαῤπιαδέμπι δὰ 7Τενἐμἐέαπεπι ἀκ ρμαῤέϊο Ρ. 99.᾽ ὍΝ 

ἘΧΑΔΡ, ΖΏ, πιαπ αἰᾳωξα ἐγαοίο, ἰτ, αὐπιῤηϑέγο, 51’. 
ὄσγηιο. Ααἀαῥε. Ἐδέλον. ΧΥῚ, 4. τῶν πιστευθέντων. χειρίζειν φί-. " 
λων τὰ πράγματα, υοταπι οἸολιιπι εδ1 φμδόγπαγθ δὲ αὐπιὶπὲ- 
δέγαΥ6 τοῦ διαϊοοσιλ, ἢ ἶεεγοῖ. χειρίξειν, διοεκεῖν. Ἠλο χεερι-- 
στῆς, ἀἰοροτιβαίον,, οδσοποπιμδ., δρᾶ Ογνεῤἰὶ χκΐοα, Ἐρ. αὐ ϑοπι-͵ 
πρΐῃ,, οἱ διαχειρίζω, αὐπιϊπέδέγο, ἀρυὰ Χεπορᾶ. Εἶδέ. ΟΥ. ΝῊ,.. 
ά, 84. ῥλέίοχση, Οὐοδδ. γειρίζω, βφγο, ἐγάοξο, ῸΝ 

ἜΧΕΙΡΩΣΤΟΣ, αοέαγγίπειδ. Χείρειστα ν. Ρϑοδδέκιε, εἴ οΟτα». 
Ρδτδῖϊνθ, σγανῖμθ. 3 ΝΙδοο, Ὗ, 45. χείριστα τῶν ἄλλων, ξτδ- 

ψνίυδ απδπν οδαῖοιὶ. Ζέγπς ΜΙ, διὸ, 29. χεέρισεαγ' κακέσται 
ἀπὸ τοῦ χείρων χείρεστος ὗπι, γετικὸν κι -. λι. Ῥλέέοσθη. Οἰοασι͵ 
χείριστος,, αἰεδεγογ, Ρεεοδέπειδ. ' ἀν τ Δ. 

ΧΙΜΡΟΓΓΆΑΦΟΝ, ολίνοργαρἧμπε, φαμέέο, φωας 4αέμτ, 
ογεαϊέονὲ ἃ ἀδδέξονα, μα ζαξφέμν 86 ἀρσοερέδαα, δὲ ᾿τοπιξέξίξ 86 
γοδαἑἑων τη, ππαπῖν ἐρδῖμδ ργοργέα. ΤΟΡ. Υ, ὅ. ἸΧ, 5. Ἡεεγοᾶ.. 
χειρόγραφον, συμβόλαιον, γραμμακεῖον. ῬΙδμῖυ, ρα, Ογνέϊε 
4,6. Βτοπι. χειρόγραφον, συμβόλαιον, γραμμακδῖον χρέους ὁμο» 

.-λογητικόν.. Οου. ϑαζναδίξεν ἀς παραὶ, δ μ7. Ῥ. 592. ᾿ τὸ ἦι 
. ΧΕΙΡΟΝΟΙ͂ΙΑ, ρωρμαεῖο, 8 Μδοο. 1, 5. οὕτω συνέβη 

τοὺς ἀντιπάλους ἐν χειρονομίαις διαφθαρῆναι, 5ἰα δοοϊἀεδαί, υῈ 
ἴω Βᾶὰο ᾳυαβὶ Ἰυοῖα δάνογβατι: ρωβιίἑαξἑοπὶδαβ Ροτίγεμτ. δα, 
Οὐνι 2,5. Βνοπι. χειρονομέα » κίνησις, γυμνόσίᾳ χειρῶν. δυὲ- 
αθ γειρονομὲῖν ε8ὲ ἠυκτεύειν, Θτοέξειϑ δὰ ϑῆαζο. Ἰ. 1, Ῥαϊδῇ 
δοτίρίαπι ἔυΐδδε χρεωνομίαες, Ἀ. 6. Κγμοεὶ α τη ἰἰδοετρὶ. ΟΟῸ- . 
δε βΌγρτα 8. ν. χρεωνομέω. τοιδοἠπποίάοτια ἀποϊῖαξ, δῺ χερρο» 
νομία εἰσυίϊβοει ὑμριϊαέξοησπι, οὰν Ῥοῖΐυδ χειρομαχία δΒοτὶ» 
βοπάυπι ἔπέδϑο νἱάδδαίασ, δο χειρρνομέα εἰς πιαπέῶώπι οί 

᾽Ν 

ἧς " 

- Ἄδα τε 
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ν᾿ . ᾿ 

᾿ 
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ἜΣ Ε Φ 

δὲ ς ὀὀὀἊἬΧΕΙΡΟΌΜΑΙ -- ΧΕΛΒΩ͂Ν ΄’ - 

Ν 

᾿ϑμπε ἶερο πιοῦμε. ᾿διοαϊαγαυρ 6 Ῥαμπεοπιΐῃι18. Οοπϊξοῖε ΣριτοΣ 
Ἱρρεηάθια 6856 χεῤροτονία, πιαπιρπι σοῃδεγέξο, ΑἸ1ὶ ρατιϊηι Β. ], 
Ροτῖμ ο. Υ. 14. ἐν χειρῶν νόμοις δὰϊ οοτῖο νόμῳ τβϑοῖϊριθας 
ἄμαι 6886 βίαἴϊωμππξ. ΄ "ἃ 
εν ΧΑΙΡΟΌΟΜΙ͂ΑΙ, παλιν ἑμέδολο, οσοέάο, ἐπέονοίο, τπαὲλὲ 
διεδέϊοῖο, εμδέρο, ὙΡ ῬΊΒ. ΔὉ ὮΝ, ἐχοΐέο. Ἰοὺ. ΠΠ, ὃ, ὁ μέλ- 
λων τὸ μέγα κῆτος χειρωσασϑαι, 4ὶ νυ] πιδρππι οοῖαπι δρούς 
ἄε»Φ. Ἡδθτ. ὙΡ9) ποίαν Ὦ,.}. σαοίέαγε νμέπεγίδιδ ἐπ ὲὲοξξθ, 

᾿ δάδοηυθ ὃὁχ δάϊωποῖο πδοάγε, ἐγμοίάαγε. Πἴδογςἦ. χεερώσασϑαι, 
ὑποτάξαι, φονεῦσαι. 810 “1εἰζαπεια Κ΄. Ἐ. ΤᾺ, 5. ἐχεεραισατο 
λέοντα. -- ὙΌ}. οϑοΐάζο, ον. ΧΙΠῚ, ,56. Οοπίεοιυτα Οαρρεοέϊὲ 
Ογΐε. 8. Ῥ.. γι. χειρώσεταφ ἴῃ διαχειρίσηται πιαϊδιεῖ6 ξδο1]}9 
ϑυροτεοδδγῷ ρορδβασιβ. - 21, ἀοπιίωον. ϑγπιη. Οθι. ἵ.) 28, 
γειροῦσϑε,γ διεδξριἐέδ. -- δ τί), πιέέλο πιαππε. Τοῦ. ΧΧΧ, ,ά, 
ζ ἀεικέα ἕοτηναϊδι ὮΘΌΤ. δοοθρίθ866 Ρχα ἐπέσηβοεγο, ηὐποτηδά- 
τπιοάσεν Γ,διΐηὶ ἀϊουας παημπι αὐξονγθ 568. ἐπί. 146 α8ο- 
409 1 Νίαοοο. Ι΄, 54. 42. . .". ἐπὶ : 

ΧΕΙΡΟΠΕ 441, πεαλπι οπομέα, πιαηξσαδ, σΟΠΕΡΕ- 
αἶσ6. ἘΞ ρας, κα αυλοδξοῖα. Ἰονθα, ΧΙ, ά. -- πὴ Ρὲ ρὶυτ, 10}. 
ΧΧΧΥ͂Ι, 8. 165, ΧΙ, τά. - 035, Ρ6. ΟΧΙΧ, ὅ. Υἱάο εἰ 
ϑὲν. ΧΧΙ, 21. αἷς χειροπέδαει, δϑαᾳτιδ ὁχοδὰ δδὲ δὲ σῃο]εβῖα δὺ 

, πιαπέοραο. Αἀάδ  δῃ. ΕΥ̓͂, 15. ἐ6ο. (ἄξε.. ἘΠ καὶ ᾿ 
-  ΧΑΜΡΟΠΟΙΗ͂ΤΟῚΣ, πιαπὶ ξαοίιδ, ἘΩ διε Ῥ]αΣ. αἐῥ σ6π- 
ἐϊέξεπι, ἑαοία. 166. ΧΧΊ, 0. τὰ χειροποιητὰ αὐτῆς; 80. εἴδωλα, 
14014 οἴπ5 τῆδῆυ ἕδοῖα, Οοπξ, Ώγταο. ν. 6. υῦἂϊ εἴδωλα. ἀἀ ἀϊταν. 
᾿ς Ῥ]υτ, ἑαοέα. ον, ΧΧΥ͂Ι, ι. [46. 11, τ, Χ, 11. οἵ 
ΑἸ]. - ΟΡ, φαποέιεαγέιπι, 168, ΧΥΤ,.12. Οὐιἴα δόγιῦο 1δὲ 
εοι ἀο Μοανίείβ., δὸ οἴ δια θιρυιξαΐοπι νοοῖβ μόῦχ. το] οτεῖ, 
δοτὶρβίι: εἰς τὰ χειροποιητὰ αὐτῆς. 68. ΥΠΙ, 17. οἷ προσ- 
»υνοῦσε᾽' θεοῖς χειροποιητοῖφ-. ϑαρ.. ΧΊΥ͂, 8. τὸ. χεεροποεητόν. 
Κωμί. θδθπ6: μόν πιαΐδ. ἀμέσπο φμοῦ 3ὲ ἑαοζιην. ΒΝ 

ΞΥΖ442Ν., ΧΕΙΡΟΠΟΙΜΎΑΙΣΣ, 5... ΕΠ 7Δ.,2.1.4,, ἑάοζα ἐέρηοα 
ἥιαπ ἤασέα. Ἐπ 9, ρὶοτν. σεδαίαξεα δέαέμαο. Ἰιον. ΧΧΥΙῚΙ, 50. 

- ΧΙΡΟΤΟΙ͂Μ᾽,Α͂, επέοηδίο δὸι ργοίοπδῆο πιαπμ5. τα 
Ὁ Ν ᾿ηῆπὶ ἐηίδεγς αὐφίέμπι, δα. ΟΥΗΤ, 9. “Ζφω. δγπιπι. 
1Πεοά. δάκευλον. ἐκτεταμένον... Οτγοέξδμες ᾿δ6ο: γευρα, ἀπεογρσαῖδ. 
ἴατ: ϑὲ αδὲ ονὲα ἴ ξαταὶ ἀϊρῖθο,, οὐ εγαίμς (11,.83.} ἐοφιδέμγ, 
(ομοίαγϑ νέγοϑ Ῥγοδοδ, δὲ δοΥεηξ δὲπερέξοξεατὲ ἐἰιαίεγε, ᾿ ᾿ 

ΧΕΙΡΩΝ, οοἴαρδϑτ. ἃ κακὸς, Ρεέογ. ἜΡΩ,, πιαέτεδ, ϑγπεπὶ. 
Εενὶτ ΧΧΥ͂Π, το. ὁχ Μοογελέο, φαὶ Ὠκῦδὲ αοέογιογέ, 7πῸ: 
2 ὅδ. ΧΙΧ, γ. γ146 φυοᾳυο ϑαρ. ΧΥ͂, 1:δ. 
 ΧΆΤΙΣΤΟΣ, φαρετιϊαῖ. μῥδεοίπιμδ, ἃ ΝΙΔοσ.Υ͂, 25. ΙΧ, γ8, 

ΧΕΙΡΙΣΒΩΣ, Ροδδέπιο. ἃ δοο. ΥἹΙ, 59. ! 
ΧΕΜΒΩΔΆΝ πουθὰ Ῥτορσίῃμι Ἰοοὶ ἴπ ϑυτεία, υδὶ ορεί- 

ταῦτ σ᾽ ΠΩΣ ΟΥΘΥ ἴ.- Ἰ15}πη. Ενεο, ΧΧΎΗ, ν8. οἶνος ἐκ χελ᾽ 
βωὼν, νἱαυπι ὃχ ΟΒΦΙΡοΙ. ' Οταδθοὶς αἰοίίαν οἷνος χαλυβωνιος. 
ὭὍμάο “εογφῆ. χαλυβωνίος, εἶδος οἷνον ἀπὸ τόπου τινὸς τῆς 

ἐ 
᾿ 



ΧΕΑΜΩ͂Ν -ο ΧΕΡΜΑΔΙΕΏ δι 
Συρίας. Οοπξ, Οαῤαμδοημνε ἴῃ «Ἰἐση. ν. 66. οολὰνέιεπε 
Ἡδΐονος. Ῥ. 1. 11}. 11. ο. 45. ν. άδ5. ΜΒηνίδοοηέωπι ἃ γόρῆο εν. 
15, 1. 6. 85. Ρ. 129. ὯΔ νὰ, Ζ εάν". οὲ Βονρζογὲ ποῖ. ἴὰ 
«“ϊοὶρλ», Ἐρέδέ. Ρ. γ)6. Ἕ 

ΧΙΕΑ,ΔΩΝ,. λἰγωπάο.  ὉΝῸ, ργμδ, ἴϊ, σφας. ἸΟΡΘτι. 
ΨΗΙ, 5. Τιορότυηξ ὈὉ. - ἨΔ Ὁ, ῥγμε ἀϊγωηάο. ἴε8. 
ΧΧΧΎΠΙ, τά. γ᾽ ά6 φυοηῃο ΒΡ. ἴοε. ν- 19- : 

ΧΕΜΎΥΝΙΟΝ, ἐαδέμπι. Μιᾶς πιοχ᾽ ἰῃ ν. χελώνιον. 6. 
ὁγοΐ. χελύνιον, χελωνῖον. ϑοτὶ δὲξαν οἴῖδπι χελύνειον, Εἰρροοταξ. 
ἘἘρΡΡρ. ν. τῶϑο. 6. Νοπηυ)}}8 χελύνιον νἱ ἀδῖ 6856. δωπιοτνὶ 
διόγαα ὧἂὸ σίδδοδα ρᾶγδ., φιαδ σμπὸὶ ὅγαοῥο αἀδαέγο σοπέωγοέα 
φψεγέξ ροίεδέ: ἀγπιρα αἀδιαέσυ' απέδν ο 7. τ 

ΧΕΛΩ ΝΗ, ἐεεέμάο. Ὑιὰδ ἴῃ ψόοοα κολώναι. Οαΐδυβ 
πθηο δάάο: 7θέμαέηος φαοαυο “γαῦς νοτιῖς Ἠοβ. ΧΙ, 1. 
εοὰ ἢ. 1. ἦρθαα ρίεδαδ ἐπ ομοίθ σργογμπι, “ΘᾺ ϑ86ηϊθητἃ 
Βαλναάείξ, ἘΞΛῸλ δαπξ ῥτορτ. θῖνες, ἐμπιρἰὲ ἐς ἀγόπα σοηρδοέέ, 
φιεὶ δἰπιξϊἐ μα έποπι λαδοπέ .ππαρηανωπι ἐδοέμαϊέπεεσπ, ἔπ αἰδδαγεῦ 
ἄρτος νεΐ ἐπ γτὲρί8 ἀέφιιδ ἐξέογίθμα ρμαιεπἪωτι ἄμεσθο δ χεδηνέ τοῦ 
διι8.. Οοπῆ. φθοᾳυο 7γολδοπὲξ ποῖδ8 δὰ Ῥλγεέοέορσιπι ϑγγεπι 
Ῥ-. 167. δα. - ἌΝ. 

᾿ς ΧΕΔΩΝΙΟΝ, Ῥτορὲῖο ἐεριπιοηέίην ἐεδέμαϊἐπὲδ, ἀοϊαᾶσ. 
ἰαδέπεπι, 1. 4. χεῖλος. Τὺ, νψέρογ, νἱγίαϊέαα. Ὅσαι. ΧΧΧΙ͂Υ, σ. 
οὐδὲ ἔφϑαρησαν τὰ χελώνια (.«Αϊεκ. δὲ Οοπιρί. χελύνια) αὐτοῦ, 
ἈΘΗη06 οοττυρία δυηῖ ἀσόία εἷἶυσα. Ὠεἀυχοτιπῖ ἃ "Πἢ φεπα, 
πιαχ δα. Οοπξ, Βοολαγέξ Ἡΐέογοσ, Ῥ, 1. 110. 11. ο. ά5. Ρ. δΌθ:᾽ 
ϑγγιεδ Ὠαῦοῖ: πὸ γεβαϑ δοπέγαχογεπέ σόπαθ φἐμδ.᾽ 

ΧΕΛΜΩΝΙΠἜὃΣ, ἐΐπιθη οϑεξέ, Ταάῖτμ. ΧΙΥ͂, 15. εὗρεν αὐτὸν; 
ἐπὶ τῆς χελωνίδος ἐῤῥιμμένον, ἰᾳανοιῖῖ 1ΠῸπὶ δὰ ἐέπιο ἑαπιέασ 
Ῥτοΐεσέυπι, θοεγοί. χελωνέδος, οὐδὸς ( ϑμίάαα Βα οῖ ὁδοῦ, 
868 δογϊθοπά στ πἰγόρίαῃα οὐδοῦ) τῆς θύρας τῆς σκηνῆς. Νια, 
ἴεπιδέοείμεθ. δὰ “γέοεοβλ. Ῥίμ. Ρ. Θι. ΑἸ χελωνίδα ᾿π1ρ}}65, 
δυπὶ ἀθ δοαδοῖδο, φιιο ἔγι ἰϑοέμεπι αδοεπάεγαί, Οετῖο δραᾶ 7712. 
δγολέωμπι χελώνη δαροπίζυν τὸ ὑποπόδιον. ᾿ϑεχέμε Ἐπιρέὲγ. αἄὐνὰ 
Μαέλεπι. 1. 6. 346. τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν καλούμενον ὑποπόδιον ᾿Α4ϑηναῖοε 
καὶ Κώου χελωνίδα καλοῦσιν. Ζοπαγασ 7,εκ. 848. χελωνέδος, τῆς 
ἀρ νόμοι γιάο 4φποᾳιθ Βοολαγέμπι Ἡἕοτοσ. Ῥ. 1.110. ΤΥ͂. 
6. Ὁ. Ῥ. 1002. ἀν ο 

ν" ΡΣ". Ηδρτ. Ὠθ2Π Ρ]υτ, σοίϊεδαε., πιαρείμποιΐαθ, 
ἦοοιια, τἰδὲ πίαποδαπξ αἰσέελιεί. Ἰδτοα. ΧΧΧΥΨΤΙ, 15. εἰς τὴν" 
χερέϑ, Ῥτὸ 4ᾳὰο ἴδπιθη΄ Ἰορσομ παι νἱἀδευτ χενέθ. Τίὰ ΜΒὲοίζεδ. 
Ἐοτῖαβ86 ἴὰῃηθῃ δϑῖ ἴρ88 γοχ Βαῦσ. Ὠ"π, δρείωποα. 

ΧΕΡΜΑΖΔΊΕ ΩΣ, ἑαρίαέδιι5 οὗγμο. ἘΩΔῚ , ἑαοὲο ζαρὲαἶθ5, 
αρίαο. “4. 860. οοἄ, 1οϑ8.΄ Τοϊπι. χερβμαδιοῦσιν. Ὀϊϊαπ δ 
δυῃξ Βδο γοο6 1 αχΐοα συᾶθοᾶ. Τ)δβοδθααϊξ ἃ χέρμαδιον, ἐαρὲδ 
πιξοδέ δὶς, φιιὲ φμαοὶ τπαπερ δαρὲ ροίεοέ. Ζοπαγας5 Ζ,δπ. ο0]. ιὖ50. 
χερμάδιον, ὁ χειροπληϑὴς λίϑος, παρὰ τὸ τὴν “χεῖρα πληροῦν. 
[χεράδιον, καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ χερμάδιον. 



π᾿ 5: .- --- 

. 

δ᾽. 6δτΛ ΧΕΡΟΚΕΙΝΩΣ -- ΧΕΊΡΣΟΣ' ᾿ 

“ ΟΥ ΧΕΡΟΧΣΕ ΝΩΣ, ποη ναοσμὲς πιαηέδιι8., προτὶ δέτε ππεῖεος 
Οδγ8. ὩῸΛ 5} ΜῸΣ., ἐπ ΠΟ ΟΟΥ̓8 δὲ οογαδ, Ὦ. 6, ἔπέορτο οοναϊε. 

1 Ῥαν. ΧΠ, 58. - 
ΧΕΡΟΥΎ ΒΔ, οὲ ἴιι ρ)υτ. χερουβεῖμ, βὶμ. βεῖν, βεὶν δὲ βίν-ς 

1ρεα νὸχ μεῦτ. 3555: 3532 δἵ τὩ 35. ὅεπ. 1Π|, 24. 'Ἐποά. 
ΧΧΥῚΙ,». ΧΧΧΥΠΪΙ͂, 8. 1 ὅδηι. 1, ἅ. δὲ δἱἱδὶ. 2ε:. Ογνε 

318. Βαγοο. χερουβὶμ, πλῆϑος γνώσεως, ἢ σοφίας χύσις. ἴϊα οὲ 
1,ε«. Ογνεὲ Μ5. βγόπι. υἱοὶ φυοὰ ρῥτὸ χερουβὶμ ἈδΡοδῖ χερου- 
βῖμ. Τγαρπι.-. 1.ο«. Ογὲφ. Ῥ. 114. ἴῃ ἔπ, χερουβὶμ, ἐπίγνωφες 
πληϑυμένη, ἢ) πτέρυγες, ἤρχύυσις σοφίας. ᾿Επίγνωσις πληϑυμένη 
δηϊοιρτοίδιον δείδαι σα. 1,8. Οοὲεἰϊηα. εἰ ἐπίγνωσις πεπλη- 
᾿ϑυμένη 93,5. Βαεὶϊ. ἐπ Ἐζεολ, Χ, γ. ἐπίγνωσιν πολλὴν Οἴδηιθη8 
“Ἵἰφα. δέγοπι. Ψ. Ρ. 40. εἴνο 66γ. δα. “οξίαγὶ, πλῆϑος γνω» 
σεως Τέοπγϑβ. «ΑΥδο0Ρ. εἷδ δοαέδδέ. Ηϊεγαγολ. σ. σ. Ὁ. 6. Π).δεῖνα- 
ΤΠ ψόσοπὶ ἃ Ἴ33, ὥρπορέξ, οἷ Δ, πιμέέμε. ῬοΟΥτΟ ἴπ πτέρυγες 
τοδρίοὶ υἱάδίην δά ἔοτσδιη (ἸΒοτΡ ποτπι. Οσηξ, Τὐδονεὲ 
ποῖ. δὰ Οἰορα. Ον. ἐπ Ν. Τ' Ρ. άγ. Το δυΐθηι νἱἀϑηίων τὰ 
χερουβὶμ Ῥτο τὰ εἴδωλα, νεὶ ἀγάλματα, νοὶ] οἴΐαπι πνεύματα 
τῶν χερουβὶμ, αυοιοδἀπιοάυπι 166. ΥἹ, 6.. ἕν τῶν Σεραφὶμ 
Ῥιοοῦ ἀυρίο ἀϊοϊίυν φῬτο ἕν πνεῦμα τῶν Σεραφίμ. Οὐοπέ. 

᾿Ἐαπιέγοδέωπι αἋ Ῥγαάο Ῥοπίδοοπέ. οἂρ. ὟΙ. ν. άι. χιεείωπι 
Οδε. Χ, “1. οἴ 7,6... Ν. Τ. 5. Β. ν. ιπ 

ΧΕΡΣΑΙΓΟΣ,, ἐογγεδέγία, ἱποιίέμα. Ὑιὰα ΑἸΪδὲ κροκό- 
δειλος χερσαῖος. Ἐδάδτιη νὸχ αφιαέξἐΓ ορροκῖϊα Ἰορίὰν ασποαῦθ 
ὅιρ. ΧΙΧ, 10. : 

ΧΕΡΣΟΟΜΑ͂Ι, ἀρεοονέμβ ἱποιέμοφιθ ἑαοδο, αἷδεοζογ, 
᾿ἥοναεξίον, 8 χέρσοω. εἰδδοίο. οἤξοίο, μὲ ἐενγα δὲὲ αδδογέα σὲ; 

ὁπομδέα. ΛΛΟΒΜ, οαὐέροπιαχέπια. Ἰοταπὶ, ΠΤ, 51. μὴ ἔρημος ἐγενή- 
ϑην τῷ ̓Ισραὴλ, ἢ γῆ κεχερσωμένη; πθπὶ ἀοβοτίαπι ἔδοῖι δ δὰπι 

Σ Τετδοῖῖ, δὺὲ ἴοστα αεδοέίαέα} Τοττα Ἰυιοὶβ 8016 ἀεδιἑαἴ8 65 ᾿π- 

-- 

ΦΌΪια δὸ ἀοβοτῖα. Ῥχδεῖίογθα διδρ. Δ ποῖδι δοπθιπιὶ εἶσαγθν 

γησηΐο οὐ ἐαδο οοπέξηέα, ἐς αωδέο ογχμπξ δώσοο δὲ νίρογο, - 
Ὧ3ὺ, ἐπερίοχες δωπι. ΝΒ ΌτΩ, 1, 10. ἕως ϑεμελίου αὐτοῦ χερσω- 
ϑήσεταε, ὑβ4.6 δὰ ξιπάἀασιθπῖαπι βατπι ὀναδέαδέέμν. Ὑιάδι- 
ἦν 16ρ1886 3 ΠῸ5 ἃ πΠΌΞ, δαδέέγραγα, 1686. ΧΧΧΙΠ!, 1.., Ἐρτ- 
ἴΔ8566 δυϊθπι ἨΞΌ 18 ὩΟΙΟΣΙ 6 οἶδε γ μοι, “αδέατιαὶ δοσοροτιιῃί, 

. πὶ ΟΊ ΦΩΡ ΠΡ, αδοσηάο σαγάμιδ.. Ῥτον. ΧΧΙΥ͂,, 8ι. 84. 
ΧΙΥ͂, 19. ἕως ἐσχάτου χερσωθϑήσονταιγ ἔππαϊτιας ἀδεοξαδιεπέμν, 
Ἡδεεγολ. χερσωθήδπονται, ἐρημωθήσονται. 

ΧΕΡΣΟΣ, ἕοννα αεδοίαέα, ἐεγγα ἑποιρδέα, σἐογίζὲς, 40. 
διίιέμαο. Ἐπὶ Ῥτορτῖο δἀϊδοιϊίΐνυμι, δὰ αυοά, δε[ 5 }βδηϊνθ 
δυἑτΣ, δΌΡ᾽ 6] ορίν τόπος νοὶ γῆ, 81. δρυὰ “πηοπιέγιωπ 

71). δ΄, 425, χέρσος γῆ. τῶϑν4 ατίία. “4. Ἐποᾶ. ΧΙΝ, χ6. 21. 
- 2) δοραγαΐμ5.. ϑαπιαγὶξ. 7ηὲ. Τὸν. ΧΧΥ͂, 5. τῶν χέρσων 
σου. ϑεὰ δῖο νοχ γέρσωνι "Ἱοηπεξαισοπῖο Ζεκ. ἐπ Ἡσχαρὶ., ΟΥἰφ. 
805 νδολῖ βυβρίοίσμπς, Νομηυ}}ἔ χριστῶν τεροόπεῖε ρου, 

“ 



Ι , ΝΞ ὃ 
“,". ΧΕΤΤΙΠΜ -- ΧΡΕῺ ᾿ς, 8ν 

Ἐφουίΐδοι τεοορίαπι Ἰϑοίέοη δι ἔθηθο. Χύσσοι δυπὲ ἀγτγὶ ἑποιεῖέέ 
80 1,6γ. 1.1. ἀδ, ἑαγνα τοραγαδα 5. γοχωϊΐδέα δϑυταὸ ϑβί. -- ὙΣ 
δογξ5. 168. Ὑ, 6. ἀναβησέται εἰς αὐτὸν αἷς εἰς χέρσον ἄκανϑα, 
οτοϑοοῖ ἴ 1110. ᾿δηᾳυδη ἔῃ. ἔσγγα αδεοίαέα, δρὶμδ. Ὑ᾽ά6 εἰ ἴ6α. 
ὙΠ, 45. 24. χδ. - Θῃ. ρογοα. Ἠοβ. Χ, 4. (υδὶ ρῥτὸ ἐπὶ χέρ- 
σον ἀγροῦ Ἰ66.6: ἐπὶ χέρσου ἀγροῦ. Ὦ. 6. ἐπ ἀργὸ ἱποιρέέο. 1. δοῖῖο 
ἐρήμου ἰανδὲ Βδπο οοπϊδοζογδηι.) ΧΙΐΪ, 11. 860. Χ, γ. ἀ6 Ῥεδι» 
ἴδ 01605 ἱῃοο]δ: οἷς ἐπὶ μαρτύριον τῆς πονηρέας καϑέστηκϑ 
χέρσος. ᾳοῖϊθαυε ἴῃ τοριϊπιοδίιπι τὴ 8} 186 ἔα πιδὴ8 Ῥοϑγιηδηοῖ δὲ 
εἰόγεέξα ἐσγγα, ΟΟἾΪδῖο Τλίέϊοπο. ἐν «Δὄγαλάπιο Τ. 1]. Ρ. 21. 
αηρ. Ἠεεγοῖ. χέρσος »᾽ ἡ ἔρημος γῆ, καὶ τραχεῖα, καὶ πᾶσα ΄ 
γῆ ἄκαρπος καὶ ἀνέργαστος. ᾿ 

ΧΕΤΤΩ ΜΙ, ρτὸ Ὠθῦσ. 3, αοπιωδ, αεἰμῦγα. 4 Ἄθᾳ. 
ΧΧΊΗ, γ7. ὍὉὲ Ἰερίε86 νἱἀοηῖησ ἔθη. ὕπάθ οοττορῖο ἱπ 
Οἱοαδ. ἐπ ἐδ, 7}. ἥερ. χιεεὴν᾽, στολας. Εικίδωι ἃ]. δὲ “4. ἐνδύν 
ματα νοσότι ΒΘΌΥ. Σηςεγρχοιδοϊοτ,, . 

ΧΕΥ͂ΜΑ, εὔμοίο, οιἰἰδίι φμοῦ ζωδιπ, οβμδωπι αμέ 
αὐ διδιην δέ, γλη., Κγωπιοηέιοπι, Α4μ. Ἰ)ϑαῖ, ΥἹΙ], κιὅ. Νίκας 
μδος Ἰδοῖὶο δποιϊοσίίδιο ΣΙ] δγοηγηὶ, Ὑὶἂθ δὰ Ὦ.}. “7οπεέζαμοί 
Ρ. 695. ϑ8ὲ Ἰδοῖῖο ὁδηἃ δὲ, τοϑροχίϊς Ἅφμέα Ὡοϊλοπεπλ δορέαδ 
εἴ πορρδτἐμαἐπὲδ, ἀὐδαι Βαδοὲ διὰ. 5. ᾿ 

ΧΕΦΟΥΡΟ), Ἰἴρεα νοχ μθρε. τ285, ἐπ δίδῖαῃ οοβεοῖζ.᾿ 
ΡΊυΣ, ογαίονεβ. Ἐπάτ. 1, 10. 4. 1 χεφουρὲςν 81. χεφοροὶ, δ]ὲ 
χεφωρῆ. Οομξ, ν. κεφουρέ. Ἂν Ν᾿ 

ΧΕ, ξιπᾶο, ργοζμπαᾶο, ἐβιριῦο, δὲ χέομαι. εὔωπάον, 
Ἴμο. ἘΛΆγν, πιρδελρέδοαγα ζαοΐο. Τἠδοά. Ἰοτοια. ΧΧΧ, 10. 80. 
χέω, τ οὐμηΐα εἰπλ)α νοσαδυϊα, ποιξοπδηι γρρἐξἐδιεαττος ἢ 
οορίαε δάϊυποῖδπι ΒαΡϑηὶ. γι46 Σδολπονὶ Ἡεξϊδηοΐδα. ἘΠ, 4. μὰ 
άγο. “χω. εαο. Ῥγοοορ. ἰῃ Οαέ. Νίο. Ἐπχοᾶ. 1, ὃ. ἐχέοντο. - 
Ρ᾿ 2. ΗἰρΡὮ, ἃ δ. δναομο. ΝῖΑ]. 1Π|, 10. γχέω τὴν εὐλογίαν μὸν 
ὑμῖν. εὔισιαάσηι Ὀθηοαϊοιϊ οι τηθδπι ἢ νΟ8. -- ὈΡΊ. ΡΙΉ. ἀἶεν- 
ΤΆΡΑῚΣ Μαϊὶ. ΠῚ, 5. χεεῖ αὐτοὺς οἷς τὸ χρυσίον, ζωμποἶεέ 11}08..᾿ 
ἴαπαυδτα δύχιπι. ΕἸΒΊΟΩΘ 80, δυγαμι ἀεοίδεοοδίογ, ἢ, 6. ρτς 
δῖον ἃ βοοτὶ 8, - ρα, 190. ΧΧΙ͂Χ, 6. τὸ δὲ ὄρη μον ἐχέονες. 
χάλακτι, πιοῃῖδ5 δυΐῖρηι τοὶ Μωοδαπέϊδοιο, Ἦ. 86. αδωπάσδαπέ 
Ἰαθιῖθ δ ἔθυε}! ραδουΐ5. Οοπέ, ν. ῥέω. -- ἼΠ5. ἴοτοιι. ὙΠ] 
49. ὀργὴ καὶ ϑυμός μου χεῖται ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον, ἷτᾶ οἷ 6χ5- 
οδη Δοδοθμεῖα οωπαΐέμν ἴἰὰ στο Ἰοσαηι, - γπὴ, ἰανο, ΤΟ" 
ΧΧΙΧ, 6. ἐχέοντο αἱ ὁδοί μου βουτύρῳ, ᾿ωεδαπε νἱδα πιεδδ, 
Βυῖγτο. - γον, ρῥγοάμοο πιδ, πάθον ἐπ πιρδέξεμα 8. «φμδέᾳϑ 

, 860. ΤΑσοσοτγοέωπι οἃ ΤῬγοσαορίμπι ἴῃ Οαέεπα ΝΙίοαρλονὲ Ῥ. δ58. 
Ρτο ἐξήρποσαν ιτἰρυΐξον ἐχέοντο, ἀποὰ νἱάείας ροεϊταπι 6668. 
ὃχ Δ]ῖεσα “φμΐΐαο εἀϊτίοπα. 51τ. ΧΙ 117, “5. πάχνην ὡς ἄξᾳ ἐπὶ 
γῆς χώεο, Ῥταίπδηι δἰομξ δ] δαὶ ΒΌΡΟΙ ἴοζγϑι ἐ)ωπάσέ ααὶ ἀ}- 
ἐρεγροέ, 0011. Ζἴοπιοτ. 11. ζ΄, χά7. | 



“-- 

842 ᾿ ᾿ ΧΠΗΑΠ'. -α ΧΘΙΖΟ. τὰ 

ΧΗΛΔΜΗῊΝ παρωξζα. δισῖοα. οἐὲ δέρανεξέα ἐπδέαρ 7ζογοῖε 
οαποτί. πΌ.5, ἀάθδιῃ. ον. ΧΙ, 5. Ὅευς. ΧΙΥ͂, 6. Ἡδεγοῖ. 
χηλὴν ὁπλὴ,. ὄνυξ βοὸς, γνάϑορ.. 7,εχ. Ογνεξ ὲ Δ75. Βγεπι. οἱ 
ϑιξάαα: χηλὴ ὑπλὴ ὄνυξ βοὺς, καὶ προβάτου καὶ αἰγός. - 

ΧΗ ΡΑ͂,5ο. γυνὴ, νἑάμα. γι) θ 4 6π5. ξοτϑτα. Ὗ, 38. 
πρέσιν. χήρας. ϑρδοΐδιῃι ΡγῸ βάποχα ροϑισγυπξ, - ΠΝ. Θβ6ῃ, 
ΧΧΧΥΠΙ,1ι, Εκοὰ, ΧΧΤΙ, 2. λά. δὲ αἰδδὶ βϑορίαβ, Αἀάϊιυτ 
“Ῥαδϑείῃ γυνή. ίαα 2 86. ΧΙ, 5. 5 Άδρ. ὙΠ, 14. ΧΙ, 46. 

᾿ 810 κὲ γυναιξὶ χήραις ρίοῃο ἀξκίδδο Ζ2έοτιεπε Οαδοίῳπι ΧΙ... 

175. οὐϑογνδὲ ζ.. ὅοδ. Ἐλέδρε, σν..». 4ἀά.. Οσπξ, δεξί δπετγωπ 

«ὦ πο. ΤΥ͂, 26. Ρ. 199. - ὈΟΌΝ, οζαμξέαϑ. ἃ ϑ88πι. ΧΧ, ὅ. 
- ΠῊΉΘὮΣ, ἔοθηι. δοἰῥέαγία. 168. ΧΤΙΧ, 4ι. - Ἐπὶκ, νοπαίο, 

γα ῥεπαπαό οαρέα;,. οἰδαγέμπε. . ῬΒ, ΟΧΧΧΤΙ, 1.5. 560. οοὰ, 

«ἀἰθχον ἩΗδαρέωπι οἵ “ροίέἑπατέωπι χήραν, ᾳποά Θ»αῤέι τυυῖλ» 

νὶῦ ἴῃ ϑηήραν.. Οοπξ. Πδγοηγπι Ομαεεί, ἐπ Οὐηό5. ΧΙ, 21. 
Ῥ.- 102. Τὶ ΤΥ. ΟΡρ. 6ἀ. Ζκοδδπ. οὲ Ὁαρρεϊἰῥ Ογὐέ. 5. Ῥ. γάδ, 
ὕιωώρ. »ἐἑάμαπι. ψιάθ δαρτα 84, ϑήρα. ἴεαγοῖ. χήρα γ. ἡ μέτα 

᾿ ϑάβυν μ᾽) συνοικοῦσα ἀνδρὲν ἢ τὸν ἄνδρα στερηϑεῖσα γυνή. 
ΧΗΡΑ΄ΖΩ; νἱάμο, νἑέαπι νἑάμαπι ἀσος δι, ορρέβποτο, 

1.0». ΧΧΙΨΝ, 5. δὲ ἰδπηδη .8}11 ῥστὸ ἐχήρασαν χοοΐϊεϑ ἠνεχύρα" 
σαν Βαθοπῖ, Ὦ. 6. ὑγο,ρήρμοῦσ ἐρμζανεχ. ᾿ 

ΧΗΡΕΙ͂Α, νἑάμέέαδ. νἱέα νἑάμα. ἡ. 168. ΧΙ Υ͂ΊΙΙ, θ. 

- λῦσον. 168. 117, 4, - ἔπη) φαἐῤῥεέμπι. Ἡζεῦν. 1π|. οἵ 
1 ΧΧ 666. οοἄ. Καἑ. ΝΙΔΟΝ, 1, 16. τὴν χήρείαν σου, αἱ βἴρπυπι 

Ρτο βἰρῳδῖο ροβίξυπι γἱάοσὶ ροδβϑῖδ; δεᾶ Αταθε μαβρδὶ ᾿ἴδ), 

Ῥέϊογεεπν ἐνιϊδίο, ϑακρίοον 1Π]Πυτ κουρῶν,, ἐοπϑεταπε, ἃ κείρω, 
5. ἕοτιδ κουρείαν. ἃ κουρεύω ,. ἐοπαῖδο, δοτιρζατα ᾿μγθηΐθ80, 
οἵ βαυο νασᾶπι ΓΧᾺΧ Ἰϑοϊζομοθπι 6886. 

. ΧΗ͂ ΡΙΕΥ͂ΣΙΣ, ξάθια. Ὠλο. Θεὰ; ΧΧΧΥ͂ΠΙ, τά. 19 
16 χυοᾳυο ΤπάλιΒ. Π|Ι, 5..6ὁε 6.. Ἴ 

ΧΗΡΕ' ΤΩ δ ΧΗΡΕΥ͂ ΟΜΑ), οἱάμαπε αρο,, ῥέάμα 48πι. 

γε, εἰδμαξιδ. Ἰετθια, 11, 6. ὅγπιπι, Ῥα. Τ,ΙΧΧΥ͂ΤΙ, δά. - 
ΠΟ Ὁ», νογΡρα]6' ἔθη. ἀδβοίαέα, εἴα ἀσγοίἑοέα, δοίξἑατία. 

4 86:. ΧΠῚ, 20. ηἡρεύουσα 860. Καέ., Ἦ. 6. ν»ἑέαπε δοἰϊέαγίαπι 

ἀρόη8. [Τωμάέέδ.. ΨΙΠ, 4. ἦν χηρεύουσα, ἐἔσπιρι5 νἐάωϊῥαίὶϑ 
ας ἐπασμαόναξ. ᾿ 

ΧΘΕΙ͂Σ, Ζλονὶ, 1, η. ἐχϑές. ὕδιε, λεονὲ »εϑρετγί. ΘΟ . ΧΙΣ, 

54, ΧΧΧΙ͂, 29. 42. - δοη. Οθη, ΧΧΧΙΊ, 2. ποῖ εγαῖ Ῥδοὶθϑ 

οἶπβ., ἀσεὶ χϑὲς καὶ τρέτην ἡμέραν, δἰουιϊι Βογί δὲ πα ΐτϑ ἴον 
. ἶπθ, ἢ. 8. μό᾽ ἀμέδλαο, ϑδιυρεγίογέξειδ ἐσπιρογέδωδ. Ὑἱάο οἵ 
Ἑπχοά. ΤΥ, 1ο. Υ͂', γ. τά. Τ)εαϊ. ΙΥ̓͂, 42. ϑ᾽μπι]ϊ οι Ῥτοῖδῃι 10“ 

ς πεῖ δυθῖ, Ὑ16 “Ἵδεγεὶ ἀὰ Ἡδορτ. ΧΙ, 8, Ρ. 445. οἱ 2: 
Ν. 1' 4. ἢ. ν. " - ἢ 

ἀπο ΧΘΙΖΟΙΣ, λοδέενδ. ἢ, Ἀογὲέ, Τοῦ. ὙΠ, 9. χϑιζοὶ 

᾿γάρ ἔσμεν, καὶ οὐκ οἴδαμεν, ᾿ἀδδέογπέ κανσαπδ.) τι60 αυϊάᾳυϑηι 



᾿ ' 

ἼΧΘΩΝ “-“- -ΧΙΑΙΑΙΣ τιν" δὺ 

δοΐτα 5, Οοπῇ, δὰ ἢ, 1. 4π86 οχ Φἤεγρούοίο ποῖδε Ππαρλοζειο, 
Ρ. 55. Ἡοεγοῖ. εἰ 26,5. Οὐ μὲ 18. Βγοπι. χθιζοὶ, χγϑεσινοί. 

ΧΘΙΩΝ, ἐόγγα. πρῶ, ἰάδι. 1 Βαρ. ΧΙΥ, 15. «4.᾿ 
ΟΘ6π. 11, 6. ΠΠ, 17. 166. ὙἿ}, 16. δωίάαε: χϑων, γῆ. 

,; ΟΑ͂ΡΟΝ, ανίδεα, ορίοα πονοία, γϑοϑπϑ Κγιεπιδηξεπε, 
δέσϑηι δογρέξεϑεδ, φ, απ Ιεσν ἐπι ΟΥ̓ΩϑδίοΥεθ ραγἐξοιέαϑ 'οοπέιδιηϊ, 
δῖ  αγίπα ογαφαίον. Ὡλ (ὦ γΡτὸ Ὁ), σοπέμεωπι.. Τιον. 11, χθ. 
Ὑιάο Οαδαμδοηπιεπι ἴα ἀέλθη. }10. ΧΙΥ͂. ο. 15. 

ΧΙΖΔΡΑ ΝΕ΄ 4, ανίδεαο γεδδηΐδε, δρέοασ πονοίίαο, ξαγγα 
πονῶ. ὉῸἼ2, 4ρίοα «ὐγδη5. αν. ΧΧΠΙῚ, 14. πεφρυγμένα 
χίδρα νέα οὐ φάγεσθε, ἴοβῖα8 δρίοαϑ γεοόπέξδ ποὰ σοιηθήδῖϊ5. .- 
ὅ9..,5 δὲ ΔΝ τι ροίιτα. Ταν, ΠῚ, τ4. νέα πεφρυγμένα χίδρα ἐρι- 
κτα, ΔΟΡΔΒ. ἴοβὲδε δβρίοδβ σοῃῖιεα8, ζθχς. Ογνιι 215. Βιοπὶ. 
χίδρα ἐρικετὰ, ἐξ ὀσπρίων ἄλευρον. Οἰοδδ. ἴχ Οοέαξ. χίδρα κοὶ 
ψώσετον (ξοτῖο Ἰορεπάμπι κοπτόμενον σῖτον. Οοπξ. ποῖαΐα Βυρτᾶ 
ἐχ εεγολίο ἴπ γ. ἐρεκτός.) λέγει. Ξιγπιοίορ. ἑηϑαϊζέμπι: χίδρα ᾿ 
στάχυες ἀπαλοῦ σίτου. ὃ νέος καρπὸς, 7) ἄλευρον τὸ ἐξ ἀπαλῶν 
φρυκεῶν γενόμενον. Ἡϊεεγοῖ. χίδρα, στάχυες νεογενεῖς, ἡ τὸ ἐξ 
ἀσπρίων ἄλευρα. ἢ σῖτος νέος φρυττόμενος, ἢ τὰ οὐπριωδὴ σπέρ: 
ματα. ἔσκ. ὦγ. 48, αν. χίδρα, ἐρικτὰ (ϑροιάσπι εἷπσ 
ἀϊειξποιίοιφ χίδρα ἐρικτά.) ἐκ κριθῆς νέας ἐρίσοντα (Ἐοτῖα . 
Ἰοξιδιιάτιπ ἐρεχοόμεναι ναὶ κρινόμενα ὁχ ϑολοῖ. Αγίσέορῆ. ἘἜφωε 
γν. 8ο5. οἱ ϑωίάα ν. χίδρα ἐρεικεά.), ὡς σεμίδαλιν, διοὶ τοῦ δ 
,χείδρα δὲ στάχυς νεογενὴφ, ἢ κρῆμνα, ἢ τὰ ἐξ ὀσπρίων ἄλευρα, 
διὰ διφϑόγγου. ϑεὰ 411} χείδρα ποδοϊυιῖ, οἵ χίδρα δοάξδια τιόᾶσ 
ΗΝ Ἰθβρνμσνι 4φπο δία γείδρα Θχρ]ἸοΒηῖυτ. Ψηιῖε δοζάσαπι ἴθ ν᾿ 

᾿ς χίδρα, δῖ δολοὶ, Αἰγέεέορῆ. Ἐφιΐξέ, γ. 8οῦ. ῬΊατα ἀθ. χίδροις 
ἡγεῖ: Οαδαιδοημδ ἰὰ «Δἐλεπ. 110. 1Χ.. ο. ν6. Μαγείπὲ Σόχὰ 
ῬΑεοῖ, ς. ν. ρναησα, Τίατη. Νοδέλῥει5 οἱ οοεηπιδέξογεο δὰ 
1,ον. 11, τά. δνμδέωδ᾽ ἴὰ ἔγαρπι. ὕες, 72. ΟΟ, Ῥ. 172. ὁξ 
Ἡογπὶξ Ορωδοιία Τ΄β 1.ν».5ὅ7ι.. “ . ᾿ Ὸ ..- 

Ο ΧΛΔΙΑΡΧΙ'Α͂, ρνασἤδοξιγα διερεν πεξὶϊσ, ἐγεδιωναέδεδ τηξξῥας 
ἐτετῆΣ τὰ 1116. τΩΔῈΌΝ, τηϊ δα. Ναμι, ΧΧΧΤ, 48. Ὑ͵΄άά δὲ ᾿ Νίδοο. 
Ὑ, 15. υδὲ πιρόϊδ νἰγοϑ ἀοῖδε, πᾶθ ἰῃ Οοά. μ“Μέεκ. νι ἴοσσ 
χελιάδαν Ἰορίτατ ρτὸ χιλιάδα. νυ Ὁ 

ΧΙΔΛ͵ΆΑ͂ΡΧΟΣ, Ῥτγαε(δοξι ΒΩΡΟ. πιξέϊο, φιρὲ πυΐέϊα ΡῥΓαδ.; 
σεί. ἩἮε, ἄμα. Ζαοῖ, ΙΧ, 7. ΧΙ, 5. 6. « πὰ ΡτΟΡΥ. δέαξιϑ, ' 
δρῦν αἰΐοδὶ πο. 1οβ. ΧΧΙ͂Ι, 50. - 5ιϑ ἢ ὑμ, σαριξ πιΐδέζεστον 
ΝυΩ. 1, 16. 72πο. Νααι. Χ, 4. - ηὴμκς Ὑὔ, ργέποδρες ταλδέδὲ 
1 ὅδ. ΧΥΠΙ, ᾿ιϑ. ΧΥΠ͵ΙΙ, 15. - Ἐρβδιε Ὑὔ, ργέποορϑ πυῤλέξετι, 
ἘΕποά, ΧΥ͂ΠΠ, 2:1. 5. Ώδαῖ. 1, 15. δὲ δἰῖθι ϑδαρίυβ. 1 Ἰδογαῖ. 
χιλέαρχος » χιλίων ἄρχωνε: ,Ν ὡς ς 

ΧΙΔΜΩ͂ΣΣ, ἰὰ γῖατ. χιλιάδες, πεὐλέθηανἐ5 τιμτπθγιρδ,, “πνέζζε, 
πιξλίϊα, τ. ραγπιμίεϊ,. φεραπν ρέωγ ἐπεὶ, ἡ)ε: ρεὺμ, Θ65. ΧΧΤΊΥΥ͂, 
θο. Εχοά. ΧΙ, 537. εἴ Δ1101 δαερίαβ. Εἰχοά. ΧΧ, 6, ποιών 
ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί μὲν ἴδοίδη5 απ οϊδέδαι πο 
Σα1}}116 Δ}}16, αυλ ἀπ ραμε πιθ, ἢ. 6, πὰ σώαπι ρίωγίπιαξ ρ6π6» 

Φ 

ι 
Ι ͵ 
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δά 3, ΧΙΑΙΟΣ -- ΧΙΟΝ] ΖΩ͂" 

γαίΐοπεοε ἸἸἸοτα, αὐ ἀΠἸἰραπε ποθ. 1 χίλιαι ευπῖ φμᾶπε 
Ῥίιτέπιας “νἱεἐορλαπὲ ἦῃ ΚΡ. ν. σοῦ. εἰσίν γε πόλεις χίλιαι» 

᾿ φὴὲ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν ἀπάγουσι. δὶ δολοΐ, πόλεις χέλιαε ἀντὶ 
τοῦ πολλαί. ϑῖο δὲ ἑκατὸν Ῥτοξαη δ δαδρε ἀϊοϊζονς ῥτὸ περζεδδ. 
ψι46 διωϑδεαίλέεπι ἃ 1]. α΄, ν. 57). οἴ 41δ6 εχ ιμάαγὲὶ ϑοῖο- 
Ἰαεέα οοτι “ἰδενέὲξ Οὖδα. ἐπ Ν. Τ. Ῥ. ὅθδο. 6δηυ. Ιῃ Ὑ 6:8. 
δγπων" ϑ8τα, ΧΥ͂ΠΙῚ, 5. ῥτὸ χιλεάσιν γε] χιλεάδες νοὶ χιλεά- 
δας β8οτί Βεπάθμη δεῖς, πῖδί 6] ρβίη δάϊεοιΐνέ ὅμοιος διδῖθοτθ. 
ψοπιῦϑ8, Κρ. φιέα ἐμ πγεδ ΡΓῸ αἰδοῖ πελέϊδιε8 οοπιρμέαγίδ, 
- "λον ΟΒδ]4. ρυγ. (125 ρσὸ .}λ). δι. ὙΠ, 10. γ άο 48ο- 

εἴ 686 ϑυρῖδ 5, ν΄, χελιαρχία.- 
ἫΧΡΛΜΟΣ, πιΐῥδ. διε. 2 Ῥατ. 1, 6. ἀνήνεγκεν ἐπὶ αὐτῷ 

οδλοκαύτωσιν χιλίαν, ΟὈταῖς ἔπ 1110 Βοϊοοαυβῖα π21}}6.. δΐῖο 
Ἡεγοάοίο χιλίᾳ ἵππος δυπῖ πεΐλέα ὀφιξέθ6, 

ΧΙ 4410], 417, 444 περίέα, ηὔμκ. σε. ΧΧ, 1:6. Εχοά. 
ΧΧΧΥΙΙΙ, 45. Ὅσδαϊ, ΥΊΙΙ, 9. εἴ δἸἐδί βαερίηβ. -- ἤδη: πὺκ: 
μεὴ οἰ]. Ώδη. Ὗ, 1. (δ᾽ Κωέραέμε, 4υὶ ἀδέαξστη, ἈΔΡεῖ, 
Ἰοσο χελέων Ἰορίς ἡλικεῶν, αδέαξιωπι.) Ψ11, 10. - "3 Ώϑυϊο. 
Τυά. 11, χ5. δεο. Ἅ4ἰες. ἐμμέσῳ χιλέων. Τ,6ρ6 ἐν μέσῳ χεελέων, 
ϑἴ ΠΩ ΏΒΥΙ 103 Ἰοροτίοι, - ἢ ἱὐ, ὁσαοσπεὶ, ἃ ῬᾶτΆ]. 1, 17. 
ὁ6σσ. Αά. ἐν χολίοες ἀργυρίου. Ἰιερβοιαάθπι ἐν χ' ἀργυρίου, 
Ἰν, ὁ. 600 5[0] 18, ΟΥἉ, διέαπιοί. Οτϑορδ. οἷς διοῖ, οὲ Ταΐσηΐ. 
Ῥ. 62. 4ιλ χ' σίκλοις Ἰθρ6γδ σπαναϊι, ᾿ 

ΧΙΜΟΠΛΑΑΣΙ ΩΝ, πειλιλέδε ροέίον. τοῦ ναῦν ἄδοθην 
πεξλίο, ὅγπιπα. 860. οοὔ, Οοζεῖ, α θαι. ΧΥΗΪ, 5. συὶ γὼρ χιελιό- 
“ιλασίων ἡμῶν. ἴα δαΐπι τὰ }}}168 ροιΐοσ 68 πο ἷ8. 

ΧΙ ΟΠΙΔΑΣΙ ΩΣ, περλίδο, ρέμγίοδ. ἘΞΡΌΣ9 Ἡῦνε, πιξὶο 
φέοϊδιιδ. Ὅσας. 1,1... . ὶ 

ΧΙΜΑ4ΡΑΩ͂, σαρτα, φαρείία. τινὰ, ρέϊοϑα. 1.ον. ΤΥ͂,᾿ 
“8. Ὗ, 6. χίμαιραν ἐξ. αἰγῶν, οαρεϊϊαπι. ΤΠτοθίαιο οοἀᾶ. που- 
10}}} ᾿]οἶπι. χίμαρον ΒαΡδηῖ, Οἰοϑδ. ἐπ. Οοέαξ. χίμαιραν, περσυ» 
ψὴν (53ογἱοπάοτ νἱάδέυν περυσενὴν, δωρργέο ἐδ ἀηπὲ}) αἶγα. 

ΧΠΊΑΡΟΣ δὲ κχΣἰμαῤὅος. ᾿ἀἴγομδ, λοδάμδ ἤξόπιθ χεαΐμε. 
ἜΠΗ, ϑωνέπθ, ἐογγόμα. ΝΙΙοΝ. ΥἹ, 7. χιμαῤῥων. Τιορεταηξ 

, ΑὈ], 81 πιοᾶο 'ρ88 δογιιπὶ Ἰθοῖῖο βᾶπθ δῖ, Ὡθ0 ροῖί:β Ἰθρθη- 
ἄσπι χειμάῤῥων πίονος, ἰογγεπέδμπι οἷδὲ, Ἰοοο γιμαῤῥων πεόνων. 
ὰ Ἐταπ νι ρῖτι, πο. οἱ ΤΙΧΧ Ῥε. ΧΙΙ͂Χ, 10. ΚΙ ΧΥ' 14. - ὍΣ. 
4 Ῥαί. ΧΧΙ͂Χ, 21. Ἐϑᾶν. ΥἹ, 1γ. ΥΠΙ, 54. - 9ν, οί 
ΝΝεΒοαι Υ, 18.: Ηἴο Ἰοροτιῶς Ἤ δι, - π, ρδομα. Ἰγ)εαι. ΧΙΨΥ͂, 
ά, - νῷ, λἐγομέμδ, Τόν, ΤΥ, 45, λά. 1Χ, 5. 15. εἰ ΔἸ1δὲ 
6860μ6. ϑμεξάαε: χίμαῤος, ὁ τραγορ, καὶ χέμαερα, ἡ αἴξ. χεί- 
μαθόος δὲ ὁ ἐν τῷ χειμῶνι ῥέων ποταμός. ι 
Ε ΧΊΙΟΝΙῚ ΖΟΙΜΩ], πῆρε ἀταίδον, πὶνὶο ἐπσέων «ρἰοπαΐϑοο. 
σα Ηΐρἢ. πένο80ο, αἰδεδοο. ὅγπμη. 6. Τ| ΧΥ͂ῚῚ, .5. 

᾿ χιονισϑεῖσα. 
,; ΜἝΟΝΙ ΖΗ, ἀεαΐδο, πῖνθο “οὐΐοτσ ἑπάωο, Ὑιᾶὰρ ἰαῖτ 

Β.ὦἷἕ0}. χρονίῳ. : : - 

᾿ 
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ΧΊΟΝΟ᾽ Ὡ, πίρίδεια οὗνμο, πέρα ορόγίο, αδαἦδο, πῖνδο 
οΐονο ἐπιμὸ. Ῥαβϑὶνθ χιονόομαι, πὲνι8 ἐπδέαγ αἰδδ ἕο, ἀδα ἐ- 
δον. λυ Ηρ. Ῥβ. ΤΟΧΥΤΙῚ, 15.. γρονωϑήσονται ἐν Σελμων, 
μεδυΐδ ἐπϑέαν δρίσηασδοσηιε ἴῃ ΘΟ. ΟἸΟΥβιπὶ σαβρίοῖθῃβ 
ϑμέάαι χιονωϑήσονται ἰπτοτρτεῖαϊασ ψυχρανϑήσονται ἢ λαμ- 
πρυνϑήσονται, Ὗιὰδ 1] πὶ ἰῃ ν. χιόνος. 1.6.. Ονεδὲ 2,18. Βα». 
χεονωθήσονται, λαμπρυνθήσονται, λευκανϑήσονταν. ϑιμλ]ϊῖοΣ ᾿ 
αποαυθ. ὀχροπίτυς δρᾶ δ δεγολ, οἷ ἴῃ Ζες. Ογνεδ 978. Βγοπι. 

. ΜΏΤΩΝ. ἐμπίοα, νθϑέέπισπέιπι ἐπέσγίεσ. ἽΔΆ», νεθέϊδ. 
ἙἘχοὰ. ΧΧΧΥ͂, 18, 1 Ἀερ. ΧΧΙ, 27. 1.5. ΧΧΧΥῚ, 42. - 
Ὁ505. Θοη. ΧΧΧΥΙΪ, 2. Τὸν, ΧΥ͂Ι, 4. 2 δα. ΧΙ, χ8. οἱ 
Αἰ1ρὲ. - "ΩΣ Ὧ5», σου, ΧΧΧΥΙ͂Ι, 50. ον. ΥΠΙ, »γ. Χ, 5. - 
55 ΡΙυσ, Οδω. ΠῚ, 21. Ἐχοᾶ. ΧΧΧΙΧ, 26. Ἐπάν, 11, 60. 
- Ἴ5, πιθηδεγα, ἰἴ, νϑείῖ8. Τιανῖτ, Ὑ], 10. - 9), ραϊζλέμπι. 
166. 1,Χ7], 10. - ὙΠῸ), νοεέέδ. “4. 2 880. Χ, 4. Χιεῶνα νεεξξς 
νπεπέμπι ἐπέσγεμα ἀἄδηοῖατο οδἴδωθοεαμε νἱτγὶ ἀοοῖξ Ἰδιάειλὶ ἃ 
ἤφοξδο δὰ ει. Υ, άο. Ρ. ᾿ιοδ. Αἀάς Ζοξέλέωπι Απείᾳφι. - 

᾿ Ἄἤοπε, 110. 171, ο. 6. Ρ. 252. ετλῶν τ 
ΧΙΩΝ, πίχ. δῷ. Ἑχκοὰ. ΤΥ͂, 6, ἃ Ῥατ. ΧΙ, 22.) - λ0ὴ 

οἰαζα. Τγαη. Υ11, 9. : 
ΧΛΑΜΙ͂ΝΑἅ, ἑαεπα, νεδὲὲθ ἰαπδα, φμᾶδ ἐμπίοαθ ἑηεγίογὶ 

Φωροτίπαμὲ δοίοδδαέ, μὲ ἤγίρωθδ α Φογρογα αγοογδέ, ἤγδογηιιι 
“σοίἑκιεπέιι. Μιὰ 7πὲὲ. δῷ ΑΙπέοιύ», 2.ὲδ. δέαπι. ο. αὖ. ας 
ΤῬεεἑφοὲ ᾿εχίο. Αἰπεΐψι, ἤοπι, 5. ν. ολέαοπα. Ὁ] 1 Ῥὶυτ. ἐαρε- 
ἐδ8 ἐδοίογωπι, ἰεοξίδίεγπΐα, Ῥτον. ΧΧΧΙ,, 42. δισσὰς γλαίνας 

, ἐποίησε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, ἀυρὶῖθοδ ἑαδηπας ἕεοὶϊ πιατῖϊο δ8ο. - 
ΟΙΧῸΣ , σεμαέΐο, ἮδΡ. ΠΙ, κι5, (Τμερ1846 μῖο νάθηξῃτ ὨΙΧΟΣ ΠΤ, 
Φχινίαθ, νεδέθϑ, δὰϊ ρῬοῖΐῃδ ὨΙΧῸν σομία]θγαηξ οὐαὶ Δγϑυῖοο 

ἁϑλὲ νοὶ ΠΡΌΣ γ) Ογαδϑιι8 μαπημδι, ογαϑδιίίἑεδ ρᾳππὶ. ) δια- 

ψοίξουσι χλαίνας αὐτῶν, δροτΐδις ἑαόπαθ 8.88. ϑέῖο δ μῷ ρτὸ 
χαλινοὺς. Ἰεροπάθπι σομΐϊοὶς 2. 305 Ῥγοίερ. ἐπ Ζ.ΧΧ 7πε. 
οαΡ. 5., 4υὶ οεἶδαι Οταϑοοσ Βοῦτ, Ὠχοῦ 1αἀ, ΧΙΥ͂, 19. νοτεῖθ59 
ἱμάτια. εἰ στολὰς οὈδετναῖ. Πεογοῖ. χλαῖνα, χλαμὶς (ἃπι χλα- 
μύς ὃ Ο,) ἢ ἱμάτιον χειμερινὸν, ἀπὸ τοῦ χμιαίνεεν, ὅ ἐσεὸ ὃερ- 
μαίνειν. ϑιιάαϑ: χλαῖναν τὸ παχὺ καὶ χειμερινὸν ἱμάτιον, παρὰ 
τὸ χλιαένω. χιτῶν δὲ λεπτὸν ἱμάτιον, τὸ ὑποκάμισον, παρὰ τὸ 
ἐγχεῖσϑαι τοῖς μέλεσιν. Χλαῖνὰν νεδῖοιαι ἔμ 886 οταββίογοην, οἵ 
δε διοοπάαπι ἔγίρυβ οοιιραγδῖδπι, δὲ Ποπιογιεῖν Ῥτορίεοσαα. 
χλαίνας νοοᾶ886 ἀνεμοσκοπίας δὲ ἀλεξανέμους, ἀοοοὶ Ζείἑαἑμδ, 
“πεΐφμ, οπι. 110. 111. ο.6. Ρ. “53. δίουὶ δυΐοα ΕἸΧΧ νεβιὶ- 
τηϑηῖα 1118 γλαίνας δισσας Δρρο)δταης, ἰτὰ οπεετε αἰΐδα 
ἑάετα νει ππεδὶ ρομυδ χλαῖναν διπλὴν εἴ δίπλακα νοοαῖ ( Υ͵ιὰο 
1. κ΄, ν. τϑ5. Οὐγε5. τ΄, 225.}., Π’4ΦῸ ορροιὶῖ ἀπλοΐδας χλαΐί-. 
ψας., 1). ὦ, ν. 50. οἱ Οἀγε5. ο΄, 275. ὕπάο. “ούδις 10. ΥἹ], 
ο. 15. 86 β,. 47. εἰσὶ δὲ γλαῖναι, αἱ μὲν ἁπλοΐδες, αἱ δὲ διπλαῖ. 
ΑἸΐας γεχο Οἵδδβοὶ ἰδθμὰ8 ἀπ }]1068 εἰΐαμ διπλοΐδας , διπληγώς-. 
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δας, διβόλους; οἷ διπλᾶ ἱμάτια νοσλΡαμι, 7 146 Φοζλμόοεηι Ἶ, ο.) 
ἩἩδεγολίωσπε τὰ “ιβόλους χλαίνας, δαϊπιασίμων, αὰ Ταρῥῤξαπιπι 

“(6 ραϊιέο Ρ. 597. δὲ ποῖδία δΌΡτΑ ἰπ ν. διπλοῖς. Ὧδ6 ϑοάδῃῃ 
νοϑιϊ θη ᾳΘΏθχο 7 οάμθ: ασηα »δϑέἐπιθηέξ σεγεμ8 6δέ παδέξιῃ 
μωροὶ ες φυξάαπι ἀρροἐαέαπι δαϊδεϊπιαπέ ἐΐώθοο., φμίάαπι 
δγαεςφ, φμαᾶπι χλαίνην αἱοιπέν- Ἐε Ζαγνο Ἰλδ. ΤΥ. ἂθ 1. Ἰατίπα: 
ἐαεπα, φγιοα ὅδ ἰαπα πιμΐέα. ωαγμπε οπὲπι ἐοβάγωπι ἐπδέατ, 
τὲ απὲϊφιτϑδέπιεπν περδέολεπε γέοὶπέμγε, δο λόο αμρῖδα σίγογωπι, 
ἘΔ) τὰς διῖδωι μῖο, οὐπιὶ ἐασηπαπι ἃ ἰαπα ἀετῖναῖ, ΝΝατα ῥτοοσυὶ 
ἀυδίο εδὲ ἃ ρύβεοο χλαῖναν, δὲ Ποὺ ἃ χλιαίνειν,  οαἰεξαοοτε, 
οτῖυπι ἰγακίβδθ, γουϑέπ) 116. ἘΝ 

ΧΛΑΜΥ͂ΙΣ,. ελίαπιγα, νεδέξθ, σμαθ ἐμπίοαδ διρογὶπαμὶ 
Ῥοίσδὲ, εἐ φωϊάέηι ζ6γ6 ταϊἐέατία. Οοἵμ. Ῥιἑδοὶ Ζωδαίοοπ Αἰπεΐφι, 
Ἦοπι. 8. Υ. οἰϊαπιγδ. ὉΝΘῈ. 7π6. 1 ὅϑδα. ΧΧΙΨΥ͂, δ. 2 Νίδοο. 
ΧΙΙ, 55. δογολ. χλαμὺς (81. δαῖπι θ6π6 Ζαΐπιον. Ὁτοὸ χλαμοι), 
χλαῖνα. Ἐΐγπι. .Π{. γλαμὺυς τὰ περιφερὲς καὶ κυκλοειδὲς ) τὸ ἐν 
συνηϑείᾳ λεγόμενον σάγον.. 

͵᾿ ΧΛΔΕΥΑΖΩ, εμὔφαπηο, ἐγγέαοο, εἐϊϊμαάο. λυ Ηρ, ᾿ 
αἰπιοισον. Τλεοά, Ῥτον. ἸΥ͂, 41. ϑεοππᾶάππι Οσρροίέμπι (ὗἱ, 
8.}. 829. Ἰορὶξ γοῦν ἃ γηὺ, χλευάζειν, τέαοτο, διεδϑαππαγε. ϑεὲ 
Βυΐϊο νοοῖ ποῦ Βθὴθ σοπνϑηλγὸ χλευασθήτωσαν (ἐγγέαεαπει) 
λυάῖοα ϑολαγζεπδενσίο ἀοσθης δα, 4τ86 ϑβαυππίως, ἀκπὺ 

. ὀφϑαλμῶν σου.. ὍΘΙ ἴαπιθ τα δσσαϑ86 νἱάδῖασ, ᾿δπὶ: πὲ 
ἐωαὶβοεέμν αὖ οομἶέας ἐμέϑ, 68ῖ:. 6 σὼπι οοπέσπιίι αὸ ἐγγ δίοπν 
γεϊϊοιαπέμ, - ὙΝῸΣ ΗΐρΡΒ. “4. Τλεοά. Ῥτον. ΧΙ͂Ψ, 9. εἱ ΧΙΧ, 
48. - χη ἩΐΡ, ἃ γι, “44. 1ε8. ΧΧΥΤΙΙ, 42. Ὑιάο εἰ 
88ρ. ΧΙ 16. 2 Μδοο, ΥἹ, 27. οἵ οοπέ, Αοῖ. ΠῚ, 18. δὲ δά },}, 

᾿ β)οζδωπι Ρ. Ἰο20. οὲ Αοε, ΧΥΠΙ, 32. οἱ δὰ Β,, 1. δαπάσπι Ρ. 
1270. δεγοῖΐ. χλευάζει, ἐμπαέζει, γελᾷ. - 

᾿ ΧΗΣΥΩΣΙΜΑ, ϑοωδεαππαίΐο, ἐγγίδέο, ἐμεῖο, ὈΠΟ, 
ὄμομα, Υγέεια., ον. ΧΙΠ, 4. ; ; : ! 

ΧΛΕΥΣΜΟΙ͂Σ, ἰάφαν. Ἤν, ἐνγζδέο. “ἴφι, 165. ΧΧΎΤΗ, 
14. - δου. Ῥε. ΧΙ.ΉΙ, 1.5. ΟΧΧΥ ΤΠ, 4, Ιοτϑηι ΧΧ, 8. Τλοῖτον 
81165 χλεύη.. Πσογοῖ. χλεύη» γέλως» χλευασμὸς, ἐμπαιγμῦς. 

ΧΑΕΥΑΣΤΉΝ ΝΣ, Θτμδεαηπιαίον, ἐΐδιδον, ἐγγέδϑου. Ὁ Ὰ 
ἡ ΚῸ, οἵγ ἐγγέδίογοῖδ, Ὦ, 6. ρῥγοζαπιεδ,, ἐπιρέμβ' ὅγπιπι. Τἠφοὐ, 
1.5. ΧΧΎΤΙΙ, τά. - γὺ, ἐγγέδου, ἐπιρέμδ. «4. ὅγπεπι. ΤΠλεοά 
Ῥιον. ΧΧΙΙ, γο. “φω. Ῥδ. 1, τ. Ἰάδιι Ῥτον. ΧΙΧ,, 20. “44, 
εἰ Ἰλεοά. Ῥεον. ΧΧ, 1. χλευασεῆς οἶνος, νἔπεπι, φιοαὶ ἐνγίδἰο: 
γπθῦ 5. Σἰίμδίοποσι οἤέοϊέ. «“, 
ΟΙΧΑ͂ΩΝ, δγαολέαϊο, ογπαηιδηέεπι ὄν αοϊιέογιωτε, πιοπὶΐ 

εἴγοα ὁγαολέα. Ἴπῆπι, ἰάθη, Νππι, ΧΧ ΧΙ, 50. χλιϑῶνα καὶ 
ψέλλιον, Ὀτϑοβῖα]6 οἱ αγπιΐδαπι. ΑἹΪ. 4 ὅϑ8πι. 1, 10. καὶ τὸν 
χλεδόνα (γ61 γλιδῶνα) τὸν ἐπὲ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ, οἱ δναολέαξ, 
ᾳυοὰ ἴῃ Ὀτγϑοῆῖο εἷυδ: δὶ νἱὰ, 2ήοηεῦ. Αἀφμέέα ἰδὶ Βαθοῖ 
βραχράλιον. Οοπξ, 81:-. ΧΧΤ, “5, 2.6κ. Ογνιὲ 25. Βγόπι. χλ» 
δώνα, κόσμον περὲ τοὺς βραχίονας. - ΠΊΝΣ, 168. 1Π|, 10. καὶ. 

“ 
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᾿ τοὺς χλιδόνας (81, τεοῖτυδ χλιδῶνας ) καὶ τὼ ψέλλιά, οὲ ῬτροΙῖα- ᾿ς 
116 οἴ ἀγυα}]88. - ὥω ρ᾽υτ, Φομέα. ἃ ϑϑ. 111,7. Τάτ ἢ. 
Χ,, 4: υϑνὶ νἱἀοπάῃς ὅτοιμα. Τοογοῆ. χλιδώνες, κόσμοι», ὧν 
αἱ γυναΐπεᾳ περὶ τοῖς βραχίοσιν εἰωθαὰς φορεῖν καὶ τοὺς τραχή- 
λους. Οοπξ, 2)οἐμοεπει 1. Υ. ο.16. δόρίῃ. 99. Αραυά ϑμέααπει 
χλιδόναν νοοδηῖασ, Ἐπ νοσθα:, χλωόναι,. κόσμοι περὶ τοὺς 
βραχίονας. καλοῦντας δὲ βραχεύλια. δὶ ἴαπηθα χλεδόναε πὑιθη-- 
ἀοϑῶαι δεΔ0 υἱἹάδίυγ ῥιοὸ χλιδῶνες, διϑριοδηξο δεϊδα Βοη γοτγὶΩ 
δὰ Νῃη. }. ο, Ρ. 8ὅ29ς. Ρ]υχα ἀδθ ᾿χλοϑῶσει ν]46 δρᾶ δαγίλοϊξ-: 
γιὸ ὧς αγπεξἰἰ5 “οέξ. Ὁ. 9. οἴ 07. 8641. : τ 

ΧΛΟΙΑ νοὶ ΧΛΟΉ, ἤονδα νἱγέαἑα, ρστγαπερρρ, ἤόγδα, 
4μκ6 ζοέία ἐαπέμηι, ἐπιΐέῖξε δὲ πωπῴμαπι ἔπ οαμέθηι ἐγέρέξωγ,,, 
ἱπεοσάυι: ἤόγδασ ζοίΐα, ζοοπμλ. μὰ. λεγδα ἐδσῆφγα. ἃ ὅτι, 
ΧΧΗ͂Ι, 4.ὄ 100. ΧΧΧΥΙΙ, 27. Ρ6. ΧΧΙῚ, 1. ϑγηιηι. Τοῦ. ὟΙ, 
4, « ὩΝ ο41]4, Ώμε. ΤΥ, 12. - ἼΣΗ, φγαπιδι, ζόσπαπι, 
ἃ Άορ. ΧΙΧ, 26. Ῥε. ΤΟΧΧΧΙΧ, 6, - Ἐ05, οπιρΐθ. 2πο. Τοῦ. 
ΧΧΙΨΝ, 23. ίά6 βιιρτα 5, ν. μολόχη. -- 5», ἤσγδα. Ῥ6. ΟΠῚ, 
χ5.. “14. 1ε5. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 47. εἰ ΤΏ εαξ. ΧΙ, 15. δθο. οοἁ, Χ. 
ἩἩοέπιεεέαηπι. Αἀὰθ ἴ)6:. ΙΥ̓͂, 29. ε60. οοαᾶ. Οἶὲδ. Ἡεογοῖ, 
χλόη» βοεάνη. φύλλα. ᾿ ἬΝ 

ΧΟΩΟΗΦΟΙΡΟΣ, νἐνέάδαπδ, λεγβαγα νἐνἑασπι δ6ὰ νἱγίάέα 
ἐταπιίπα [εγόπδ,. 880. ΧΙΧ, 7. χλοηφόρον πεδίον. Κεἶρ. οαπιρωφ΄ 
ἐογπεπαπο, Αἀᾶο δμνίρ. Ῥλοφη. ν. θά0. . ; ΝΙΝ. 

ΧΔΩΡ)᾽ Ζ4). νίγοϑοο, νἱγέαϊδθ διεπὶ... ΡΒ» ϑιιδινέγἐϊ8.0 
1,ὃν. ΧΤΙΙῚ, 49. ΧΙΥ͂, ὅγ. ἰῃ αὐἱθυδ Ἰοοἱδ τϑοϊΐῃ8 ρμὸὲ ραξῥάωπι 

. 4586 86 ραἐέφοοογο κτοἀάϊτυτ. 
ΧΛΩΡΟΣ, νἐγίαδδι, μῷ.0 ἄσγδα ἐόμότα. ϑγπιην, 8. 

ΧΧΧΥῚ, 4. - Ὄχπ, σγαπιθη. Ῥτον. ΧΧΥΉ, 25. 8εο. ὁοοὐ, 
“εκ. ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῷ. 868 Ἰερειάυμι 66 γλωρῶν 860. 7 αἱ. 
οἱ (ὐϊοπεδγιέισν «465. ϑέγοπι. 1. Ὁ. 517. ϑγπιτι. Ῥε, ΧΧΧΥΙ, α. 

,, ἅτΔ Ἱόπέξαμοοηΐια. ϑοὰ θνμδέω τϑῖαϊλῖ δὰ 95,5. - Ρ), οὐμε 
νἰγίάφ. Θδα, 1, 80. Ἐκοά. Χ, 15. Ναμι. ΧΧΊΙ, 4. “ "ρ.ν, 
τἄργα, 2 Άορ. ΧΕΧ, 26. ΄- τρν. δ. ον. ΧΧΧΙΧ, ὃ. -- ὗηὗν, 
εὐγόης. αθη. ΧΧΧ, ὅγ. Ἐκεοῖ. ΧΥ͂ΙΙ, “4. ΧΧ, 4γ. ϑαπιαγς 

. ὅδουι. ΧΧΧΥ͂Υ, 7. - ηὐνὸΌ, ταάπιμδ. 8. ΧΧΥΤΙ, 11. - ὉΝῚΡ 
Ῥίυτ. νἱγοπέία, 165. ΧΙΧ, 7. «.Ἅ δῶν, λαγῦα. θαι, ΧΧΙΧ, “δ. 
- νῷ, ἡγ»μέσχ, Οοα. 11,5. δὰ. ᾿ ὮΝ 

οτος ΧΑΦΡΟΤΗΣ, νἰγξαϊέαθ, ντνἔγον., ραϊἰίαδεαθ, γμαζέον." 
ῬΎν, αωῤνοέγέαἑδ, διεδ ωἐνέαμδ, Ῥ6. ΤΙΧΎΤΙ, κά, ἐν χλωρύτητν 
φρυσέου, Ζ᾽αἐ. 7π|. ἐπι Ῥ»αϊζέοτε αν ὲ, 

ΧΝΟΌΣ;,, οουϊτδοῖο. ΧΝΟΥ͂Σ, (φυσᾷ ἃ γοῦς, δἀάϊιο ν, 
ἀδάμοϊ δι διιοῖοσ Σἐγπιοίοριοὲ αρτιδ), ἐδεμέβ ραΐδα, ρἴωηια, 
ἴς, ρῥιερένῥδι Ὥρϑιε, ρενίδ. πο. Οαμι. 1Π᾿ 6. - γί, σίωπια. 
Ηοϑ. ΧΠ]Ι, 5. ὡς χνοῦς φυσούμενος ἀπὸ ἅλωνος. ταπιαύδτῃ ἐεπεεὶς 
Ῥαΐφαα δυϊῆαϊια δὺ δτθα. γὶάς εἰ Ῥὲ. 1, ά. ΧΧΧΙ͂Υ, 6. 1.8. 
ΧΧΙΧ, 5. εἰ οοπέ, ὅδρ, Υ, 6. Τἴεεγοῖ. χνοῦς, τὰ λεπεὰ τῶν 
ἀχύρων. ίαάγπιμα Οφορ. 11, 56. 1116 τϑαπος ραϊοδε ἄχνην 
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ἊἋ 

δ8᾽ 6ΖιἬ᾽ ΧΟΥ͂Σ. -τ ΧΟΛΑΩ.. 

νοοδῖ, Ψιδο δολοοέέσοηδέ Α πέξᾳω. ὙΤγέξιν. Ῥ. 9.  Ρδ. πιασΐαν, 

ΠΆΓΡ. υἴοσ, »ωδνὲδ, ἑαδδε.. 168. Ὁ, 4}. πΞ ἼΨ9, ριμένὲε, Ρι: 

ΨΗ, δ. ΧΧΙΧ, 12. 2ω-- γε 248. Βτεπι; χνοῦς, λεπτὸς 
᾿ᾳονιορτός.' 

ΟΧΟΕΎΣ, οοηρέμε, πισηϑεγα Σρεδϑοξοι ρα “εεΐδοε, 
δαρέοηδ δοκίαγίος δες, δ60ὰ ἐέδναδ πονέμε, 860 οοέγίακ “Τἐξὲ» 
εαε ἀμοάφοίπε, ἃ χέω, ωπαάο. Ὧ5, δαέλμα, ΄ι Άορ. ΥἼΙ1, 5.39. 

δον ΧΟΘΏΝΩ Θ. Ἰρδὰ νοχ Βοῦσ.. Ὠ4205 ΤΙΝ; ἑμπέοασ. ΝΥ  Ο- 
Ἄδη. Ἴ], 70. 72. ᾿ 

. ΧΟΙ ΝΗ ᾽, αδοσηΐα, πιϑηϑεγ δ ΠΕ ΊΒΕΕ ποπιδπ. Ἑ ει 
πδἀϊαπΐ ρᾶτ8 αἀδάταρ οβίπια οοἴανα, βθχιάειιπι Βαραπδ Ατεῖ- 
Ὅθωι δὲ δϑιβίβδθαι. ἀρροϊαίυς αυοάυδ ἠμεροτροφὶς, φωέᾳ ἐπ 
αὲφὴν νἱοέμπι, οοπέΐγισέ. ὯΣ, ὠωσην Ἐνοοῦ. ΧΙΥ, τ0.11. Οοηξ., 
"οζδωπε δὰ Αροο. Υ͂Ι, Ὅ. Ρ. ἀ95. δονίκοη. οὐ “«εἰέαπ. Κ΄. Η1 
1, “6. 8ο Ζεκίοοπ Ν. Τ᾽, 8. Ὦ, ν᾿ 

ΧΟΙ ΡῬΖΣΙΟΝ, ες. χρέας, σαὸ διξέζα. πῃῃ 9, οῶγο 
Ῥονγοΐ. ὅγπεπι. ΤΆσοά. 168. ΓὨΧΥΪ,.1γ7.. 

ΧΟΙΡΟΓΒΎ ΖΔΙΟΣ, οδοονορνγέξῥιν. Ἐπῖ Ῥοχαὶ ὅοπεισ, 
συ ἴδια χοῖρος ἄυδια γρύλλος, 6χΣ 4υΐϊραε νοχ σοιπρουΐξον, 
Ῥογόιῖς δἱριϊδοει. ΝΟ δυΐετα δβὲ ϑοπεπριρηὲδ βογδει5, δεὰ 
ἄτντιτι Δηΐα)8] ΘῈ}: πιδρηϊυάϊπο, ἀπανϑόχοερον 80. 868 

Ν τ ῤεαότου 4υΐ 116ϑὲ σδρίϊο ν 8146 δ'1|1116 δίεξ ρογοῦ, τε φυδ 
σοτΡρονο δρίηϊδ μοῖτοῖ, Υὲα. Βοηγογέεδ αὰ Ῥεπεαέφωοῆ,. Ῥ. 620. 
θοῦ. μον. ΧΙ͂, δ. 860. .,Ζ8. αν. οἱ Οοπερί. δας. ΧΙΥ, 7. 

ΟῬχον. ΧΧΧ, 46. Ὑδὲ ϑολοῖ, εἶδος ἐχϑύος, ὙΠ οὗ λαγωοὲ. ἢ 
οἱ καλούμενον οἷἶσεροι). “4 Ῥε. (ΟἸΠΣ, 19, Ζδς ̓ τε 318. 

᾿ς Βγθηι, χοιρογρυλλιος » ἐχῖνος θηρίον, ὕστριξ, ἀρκόμυς (οτ. 
ὶ ᾿ἀρκεόμυρ) » χοιρόσυνος. Ἠϊο γτὸ ἀρκόμυς τὸ ρουδηάυτη 6886 

ἀρκτόμυς Ῥδίοϊ οχ δῆδγοπγπιο, 4αυὶ ἴῃ  έεέοα δὰ ϑδιπέαρε: 
ϑοϊσηαζμι 68ὲ, ἴπααϊξ, απὲπιαΐ 6866 ΟΠ "παξωδ λανίοῖο, ᾿Λαΐσης 
οὐπιξἐῥοιραίἑτισπην γΠ12719 δὲ ειγϑὲγ) τεγι66 δὲ ἐπ Ῥαέαεεέέπα ἀρκεόμυς 
““έοέεμν. Οουῇ, Βοολαγέμπι Ηἰΐἶσνος. Ῥ. 1. Ὁ. 171. Ὁ. τοοδ. 664ι., 
ὍΡΙ, τε θα :18 δἸλοτυι ἀθ οβοθσοβυο φεμίσπειέδ, ρεοῦδτο 
φοομδίυν, αποά μδν 1]]6πὶ εἴ Βαθε. 8) πρεὶδ ἰατο]]!δρομ 5. δἱξ 
Ἷπ Αεργρέο, Αβρίοα, Ταϊαεεεϊπα Οοουχεδῃδ, 4υἱ ροεξοείοτος 
,Ῥοάδθβ ῥγιοτῖδυβ Βδρεδῖ Ἰοπρίοτεβ, ὑὲρϑβ ἱποοάδε, δὲ ρεξοσί- 
'Βα6 Ρϑάϊθυε ταπαυᾶπι πηδπῖρδ υἱλίαγ, δίαῃμας δάδο, οὔμι 
πιτδὶδ ἢ 60 δὲ} 15 ξυοτῖε, οἴλαπι ἀρκτόμυρ. μ᾽ ϑέδμδ δα. ὙΟΟᾷ» 
ἴιι8 51, ἔπιπιο ἀσοοῖ διΐδαι, αυοά 1116 ρεθ πιῸδ χοιρογρψλάεος 
ἀἰσῖυ 518 8 Ῥοχοῖ βαρὲπδ δυζ δρθοϊθ. 

ἜΧΟΙΦΡΟΣ, Ρογόμϑ. ὌΜΥ, ἰάθαι.. Ἴπο. Ῥο ΓΙ ΧΧΙ͂Χ, τά. Χ. 
ἘΧΟΛμ' Ὦ,, ἐγαϑοοῦ, ᾿ἐπαϊρπον. 5. Νίδοο. ΠῚ, 1. ἐπὶ 

τοσοῦτον ἐχόλησεν. Ἰοῖι, ΥΙΣ, 46. Ῥλανον. χολᾷ, ὀργέζεται. 
ϑολοί. αἂ ““εἰδέορλ. Ῥίμέ. ν. ι2. χολᾷν παρὰ τοῖς “ἽἹτεικοῖς τὸ 
ΔΈΩ » παρα δὲ τοῖς κοινοῖς τὸ ϑυμόνοθεν, γιάο Ζοκέοου 
αν. 7. 8. νυν, Η 

ι 



’ 

ἸΧΟΛΕΚΙΡΑ. - ΧΟΝΔΡΙ ΤΕΣ δ 

ΧΟΜΕΙΡΡΑ, οδοῖεγα, πὲογῥεδ,. μουν ἐσ ρογέιγδαξίο ἐπι» 
τποαϊϊοα, ρον» φυμαπι δέξέο μὲν τοποέξιεην δέ δδοσόφιεπι ἐπ ρον ζει, 

861.) 3) αοέξαέωπα, Νααι, ΧΊ, 20. δὶ οοάδσκ πὰς Σοζπό. ὁχΡ]!» 
᾿οδιξοιΐο δοῦσα δ ἀΐξ; εἰς βλάβην ἐξ ἀϑηφαγέαρ. 860. Ονοεέεπι 
ἀοάυποθπς 4 Ἢ. υοά αὐξδραξίοησπι. ποίαῖ. Ψιάδ οἱ ϑὲν. 
ΧΧΧΙ; ,ὅ, ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 55. Δ ιδεγοῖ. χολέρα, ἔκκρισες (6ἰδ δῃϊαι 
ὁπ Φλανοτίη"ο Ἰοξέιἄαπι ὁδὲ ΡχῸ ἔκρισιρ) κάτωθεν διὰ γαστρὸς, 
καὶ ἄνωθεν διὰ στόματος ἔμετος. Ζσπ. Ογγιἰὲ 278. Βνοπι. γολέ- 
ρας, ἔκχρίσεως διαὶ στόματος ἢ (689 καὶ) γαστρός. διιάαδ: χο- 

. λέρα ,. ΨόσοῤΓ. διὸ χολῆς παϑού. πεν 
ΧΟΛΉΝ οῖ, δεἑθ. τον, αδεϊπέλέιπι,. Ῥτον, Υ, 4, 

ΤΒτϑη. ΠῚ, 15. - ΠΡ Ἴ2) ἀπεαγζδιαο. Ιοῦ, ΧΥ͂Ι, 1.3, ἐξέχεαν 
εἰς τὴν γῆν χολήν μου, δἰξαδοταμε ἔῃ ἔδεσαν ὈΣ] θην τπϑϑπ, .- 
ἢ Ἴ2, ἰάθη, 10». ΧΧ, ιῴά, Ἶτὰ ᾳαοᾳῃο ΤΑφοα. -- ΥγᾺΞ, γ- 
Ρέμγα. “44. 1ε6. ΓΟ], 12. 5660. Σέογοπγπερπι, Ἰοπ  αμδοηξιδη. 
Ιορετο πιᾶνυ]ῖ διακοπῆς. 2} δοδοίίπρίιδ Τνοδαδ. Ρ. “ιᾷ. ἔπι. . 
φράσσων διακοπὴν. - Ὅν, οὐδια, Ὥουι. ΧΧΤΧ, κ8, Ῥρ, 
ΤΧΥῚΤῚ], 46. Ιόγοαι. Υ111, 4. . ἀκ ἢ 

ΧΟΔΜΟΌΟΛΜΙ͂ΑΙ, αὐ ἐγαπε οομοΐέον., ὁπασονδον", ἐγάδοον, ἐμ. ἀΐφστιον. Ὥνησ ΠᾺΡ. ὅγνεπι, Ῥ6. ΤΧΧΥΤΙ, χ.. ΤΧΧΧΥΠΙ͂, 
ὅ0.΄ δαϊάκδ: ἐχολώϑησαν, ὠργίσϑησαν. οεγοῖ, χολοῦται, πο» 
πραΐνεται, ϑυμοῦται. Ιάδαι: χολωθεὶς, οργισθεὶς, εἰς χόλον 

. ἀχϑείς. Οουξ, Φίοπι. 4). α΄, ν. 9. 
ΧΟΙ͂ΟΣ, [εϊ, δέδο, ἐνα, σκοαηἀδοοσπέῖα, ὨΌτι, Ολαπιαιῆ, 

τοὶ ΦΖπιαεδ 660. ἔμεῖρ.., Βοπιθῃ τορι. εγδὲν. ἔπο. ΑἸὰος ΥἹ, τά. 
80. Ὥη ἀθ αμέπιὶ αοϑοὲμ 8. ζδγσογθ, βρϑοϊαιίτι ἐγα ἀϊοΐϊξαν, --. 
ἼΌη, ὅρον, ἑτα, (4. Ῥθ. 1, ἼΠ,, χά, τέλεσον ἐν χόλῳ 86--" 
στε ἀσμι Σ᾿ μοδὸδέμηι ἰὰ Οοπεϑηξ. δὰ Ὦ. Σ. Μοῖρα ἢδόο ἀκεὶὰο. 
τατῖῃν ἴπ Σσκαρίϊδο. -- ΠᾺΡ ν ἀκοαπαοδοσηέξα, γα. ϑγπιπι, Ῥδ. 
ΨΙΙ,6. - ἜΠΟΣ Ρ, ἐγαπιοβηθοιοῦδο, Τπροά, Ῥτον, ΧΧΥ͂Ι, χο. 1,69 
εἶς ὨΛΩΝ δοὺ ΓὩ Ὁ Ἴ2». Οὐμῇ, δυρτα 8. ν. ὀργή. - ΧΩ, ἤτρου 
᾿γασ. Οοβδεῖϊ. Υ͂, 16. - πνγ, δρέγέέμφ. 7πο. 105. ΥἹ, 4. Οαδι- 
φύυδι πϑρᾶτο ποΐδαι; ΠΥῚ 4ιδηἀοαὰς ἑγαπι δὲ ἐπα ρηαδέοπισηθ 
αἰρηίδοατο, ἴδηθη δἂὖν Ὦ. ]. οὐστίθ Ὦδθο ποὲΐο πιά  μΏ6 αἰϊθηδ 
εεἰ. Αἀπιοᾶτπι δηΐπι ἱποοπιπιοάδ, ἵπιπιο πῸ}}0 ἔδσθ 56 8Ὲ 
ἀϊοὶ ροξθεῖ: -“εηδητιπὶ δαρέξέαγεπι αἰνίπαγωπε δὲδὲξ ἐγα πιδα, 
χἶϑὲ ἔονίδεδο μοῦ ἀΐοογο νο]υοεέπε: δἀπιοάσπι δορτό τπϑρ δἷπὸ 
δα ἰηἀέρηδιίοὔθ ἔδεο τ18]8, 4086 πιῃὶ βαπὶ ἃ Πθ0 ἱπ- 
Βιοῖα. ϑεά τε ἰϊὰ εἰδειίδοιηθ, πο Ῥϑταλ 1 υἱοίδβ ΙΟὉ]. Τρίτον 
γοοδι χύλος κα 9 ν. 2. τοέγα βου ἀδπι διδιῖσοσ. Νῖθο οδδῖδι 
νοχ ϑυμὸς ἀρυὰ ΧΧ,, 4ῦδο ἰι.1. ἀδ απέπιο ΘΧΡ]ἑοαΣῖ σοσι- 
χαοὰθ ροΐοδὲ, ἧς Ὁ ΟῚ 

ΧΌΝΔΡΙ ΤΗΣ, 10. ἄρτος.) Ραμπέδ 65 οδοπάγο, ἱ. 8. αἰέδὰ 
γα] ξκέα, ζαοέιδ. 5", κἴπρ. ξογαπιίποδμδ, νοὶ ΡΣ. ν. Π Ρτο 
ἢν )οναπιίπα. Οοι. ΧΙ, 16. χονδριτῶν. Ἐὼ|ὶ Βαδο ἐπίοτρσο- 
ἔδίῖο ΓΧΧ κὐἰηΐηιο τορυάίδπάδ. Νδαηι ρδᾷπὶθ δχ βου το νυν] 
φῶ ἐδλοεωδ οοϑὲ ἐοχδιιίΐμοβιιδ. ΖΦ ἰδογοῖ, χονδρίτης » σεμκίϑαλερ. 
Το 7. ὁ, 1 ΕΝ 

ἃ, 

ΕΝ 



580. ᾿ ΧΡ̓Ῥ το ΧΟΡΗΓΈΩ 
χἀεκεηαειρ. 1}. ΠῚ. 109. Ο. 116. ἃ. οἂ, ϑεδινδὲρἠῶμεφνες γίνεται 
μὲν, φησὶν (Τρύφων ὁ. «λεξανδρειὶς)., ὑνχρνδρίτης ἐκ τῶν ζαιῶν' 
ἐκ. γὰρ κριϑῆς χόμδρον μοὶ γίνεσθαι» Ἡεεμοῖ, χόνδρον.», φεμίδα- 
δεν μεμιγμέκην οἷς πλρκουντα, ῬΡΊυτα ἀθ, χηνδρίεῃ “ατἱὰρ δρυά 
Τίιαπιΐη. ἸΝοδι, δὲ Ζ)γεδέμπι δα Οεη. Ἰε α, τς το 

ΧΟῚ νοὶ ΧΟΡΧΟἹΡ, νεῖ κορχὸρ, ΥΕΙ͂ κορχορὺς. .τεῖ, υἱ 
4111 τοοϊξυδ, χαδχοδ. Ἰρεα γοχ Βφῆτι. Ἐ313, Ἀγγορα,, ἰαρίε Ρν᾿ 
4ξοδιιδ, δοἐπεέαῃ5. Ἐξ ξορὶ. ΧΧΥΙΙ, 16. . : : 

ΧΟΡ ΔΗ), ἐπέαοείπαπι, οδογάα, “ιάξο ες ἐπέδβεὶπο σοπ- 
ἑογίο εἰ αγαξαόέο. "Μα5Ὁ., ργαφ Νο. ΝαἘ. 1{Π1, 8. 660. Καἱ. ἀρ 
μόσᾳε χορδην, Τγαδο Βἷο σοοϊμοζομῖ γδσβϑίοπθβ, Αποῖατ νογοῖου 
ἷδ ἁρμόσαε χορδὴν. ᾿ορὶξ ΚΜ), να], ὩΣ δἰῖὶ ᾿πεογρεοῖοϑ ᾿θξϑγμαι, 
“4,25, εἴ οπχιδειμδνξ, ΒΟΟ 6660 δἰ ρα γοοΐδ 3) Ὁ ,), 4080 
ολογήίαο 8. πόῦροϑ. σέέλαγαθ δἰ βοαῖ, - ὩΘὉΘ ρἷῦχ. “44. 1π0. 
1 ΧΧ Ῥε. ΟἿ, 4. υδὰ χορδὴ νυἱάφξιν 6686 πϑισωπηθμι ρθηυ, 
ἧπ 4πὸ πορμϊδὲ ᾿ομοσάδθ᾽ σομεϊπομίων δὲηθ τ]]4 τοδιυάίηο, 
Ἤαγραπει 1ια]Δ νοοδηῖ. Ομβεὶ δ0. ΒΣΟ ζ9 Ὁ Ἰορθεΐηξ ΩΝ. 
ἩἩεεγολ. εἴ εκ, Ογνξἐ 15. Βνοπι. χορδὴ, νευρὰ κ,θάρας. 

ΧΟΡΕΜ,Α, οδογφα, εαἰαξδο, ἐνέριαέμπε οιὰπε ααπέβοῦ 
πιΐκέμηι. ὈδΤΝΟ, “4. Ῥα. 111,1. εἰ 1 ΧΧΧΎΤΠ, 1. ἐπὶ χορείας 
τὶ. ἐπὶ χορδίᾳ. Ἰλοοῦ, ὑπὲρ τῆς χορείας. Ὑ1ᾶα οὲ Γαάϊιὶ, ΧΥ͂͵ 
16. διεωέάαε: χορείαν, οἱ παλαιοὶ τὴν μετ᾿ ῳδῆς ὄρχησιν. 

ΧΟΡΣΖΟΝ, ολονμδ. 4 Νῖαρο. ΧΥ͂. 1λο. πολυάνδριον τὸ 
χορεῖον. Ζ»αἕ. 7πές ἔοοιπν ἐἐμϑένγὶ οἤογο ἐασέε μμίδαζωπι. Ζοπα' 
γάρ ἴδ. οοἷ. χ857. χορεῖον, ὁ τόπος τοῦ χοροῦ, γΊάο ᾳυοῃμε 
Ἡδεεγοδέιπι. ᾿ "π᾿ ᾿ . 

ΧΟΡΕΤΥ͂' 2, οἔονθαο ἄμοο; αρο, ϑαΐέρ, ἐγὶρμαίο. Ὁδτι, ἰἄθα, 
Συά, ΧΧΙ, 41. αἱ θυγατέρες τῶν- οἰκούντων Σηλοὶ χορεύουσαν 
χοροῖς, Β1λδο ἱποολάτι 5. 1ππεὶς ἡ ῥα νεῖν αὐ ἐλ Ῥμματοίω 
χορεύειν χορείαν ἀἰχῖς εοἄθηι δοηδα ἰῃ Τἤφεοο (1, 42, 10. οἰ.) 
ὯΙ ἴα: ἐχόρευσε μετὰ τῶν ἠϊϑέων χορείαν. Τεεγοῖ. χορεύειν 
μελῳδεῖ, βακχεύεν, ὀρχεῖται. ϑόξίαο Δοξοιι 7μα. 1. 6. φοῖ ἐδ 
ομοσχοῖδ ἴω νἱμοῖδ ((οπξ, Οαγρξονὶξ Ὡοῖαε δά ϑδολέρζαγεε μα 
Βορέωπὶ Ὁ. 516. 6648), ἐπ αυΐθας δρᾳὰ Ομχαϑοος εἰΐβαι δαί 
᾿αυμδδίπιὶς ΠΡΟΣ ΤῊΣ ψίτριμοε 6416 δο ἑπνρηοα γἱηάοπιΐε- 
66 88]18886, ἀϊεοΐκπιια οχΣ Ζοπιδρο, αοἱ ἰπάο 1]. σ΄, ν. 666. 
δ64. ἴῃ νἱῶθδ, ἰὼ “οἶλἑ]}19 οἶγραο οοπδρίουδ, νἱτρίηες ἴδ 
ῬΓδοδβοιῖαϊ. οὐ ᾿αὐϑαῦσηλ οἤοΐο δα ἐπσισιπιθηξα τιμδῖολ (Π’ 

 Ῥβιδηῖοε. Ἶοτθα ἴδω Ἂἰλὶ ρεαδυχοευως, γιά γλονὲξ Οον» 
ἑεσέασιεα ἴῃ εραΐπει, ἐἑξμδ, Ρ. ὃ. Αἄάθ φαοᾳαθ Ἰοουτα Ζρείοά 
ϑοιέ. ἶσνο. ν᾿ 205. δα... ὠοπῇ, ηπὲθ ὁχΣ Φλανογέπο δἰϊαίὰ 
ΒυΠξ δΌρτα ἴα γ. ὀῤχέομαι.. - ἸΝ ΠΌΞ. ἐπ οὐονὲθε 4πο, εἰ 

1ΧΧ εθο. δ. Οοπερέ. χορεύουσι. . ᾿ 
ΧΟΡΗΤΕ' Ὡ, πιρπογα ολογαφὲὶ ἔρηρονῦ, διεπιέμδ ῥγαοδου, 

δξῖδηι δἰ πρὶ οΐξος σωρρεύέΐξο, ὑγαθῦθο, Ἔν, αὖο, οἶδο, Ραϑοῦ. 
ς 85. ἸὟ, 9. ε00. σοά, Ολὲφ. - Ὁ9ὺ5 ῬΙΒ, ἃ 39, διμείσηξο. 1 
" Ἀθρ 1, 2. Ἰυάπι, ΧΙ; 2. ἐκ τῶν ἠκολουθηκότωκ μοι χορ" 

- 



. θ88, 

᾿ εὐ ἢ 
᾽ 
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᾿ , 

ΧΟΡΑΗΖΠ!4.-- ΧΟΡΟΣ΄. ᾿β8ι 

γηϑήσεταε, ἀπ ἰΐε, 4086 χή6 δοοιιῖα δυπξ,, δερροαἐἐαδέδε. ᾿ϑῖτ' 
ΧΙΙ͂Ψ, γ. ἄνδρες .πλουσιος. ποχορηγημένοι ἐσχυϊ, -νἰτὶ ἀλνίεσι. 
ἐποί γιό τΟΒοσα. Τὰ ιοαογεϑ δὲο. 118. 1}. », 94. ἦν δὲ συνέσεν 
«οἱ τολμὴ καὶ τοῖς ἄλλοος τοῖς πρὸς ἐπιφάγειαν συντείνουσε ἐδχον 
ρηγημόνμ. ι᾿ ΝΙδοο. ΧΙΥ͂, γο. ταῖς πόλεσίν: ἐχορηγησδ θυοὼ ατάν' 

οἰνταεῖδτιο σωρρεαἑέαδας αἰϊπιεπεδ. Ὑίδο φὲ Σ Μδοο. }1Ὲ..5: 
ΙΥ, 49 ὙΧ,.16ὲ, Ἡδογοῖ. χορηγεῖ, παρέχει, δίιδωδϑιν: Οσιθ, 
1ε.. Νι 7. 6. Ὁ. γ΄ ' ΩΝ ὩΣ Ψ0Ὶ 

. ΔΟΡΗΓΙΑ͂, πιμπρα ὁποραρὲ, ἐανρίίδο,, ογορδέο, φεῤην 
ἐμ, δἐϊροπαίμει,, ἷϊ, δρσοέαοιμέμπι, ν6] ἐδδμθ οὐολέσιιθ. ΝΜ 
οἰα]ἀ. πνωγωδ. Ἐπάν, Ὑ, ὅ, 9. εὴν χορηγίαν ταύτην καταρείσαὰ 
σθαν, ἐπιρόπδασπι απο (86.. δὰ πνυτυχα ταβοϊθηυπι}) ἔπσεγοιν 
1ΐρετα ᾿ἰσαηβευϊοζυμς, 5 ἘΠπ4:. ἘΥ͂, δά." ἔγραψε δὲ καὶ τὴν χορηὰ 
ἰαν τοις ἑερεῦσι) «. Δοξῖρ918 νϑσο' διΐαπι δέροπαΐωηι βαεοτάοιῖα 

146 εἴ ν. 85. 2 Νίδοο. ΤΥ͂, 14, μετέχειν τῆς ἐν παλαίότρῷ 
παρανόμου χορηγίας γ “Ῥατάολροιι ον ᾿ἱπῖααϊ ἔπ μαϊδαεϑῖσα 
ἐρεοίασιξ, ὩριηΡ6 ῬΌΒ]1015 δαιρείδυα ριδορσηάί. . 9 

; , 
. 

ἂς  ΧΟΡΗ͂ΓΟῚΣ, ολοναριδ, ῥῬτορτῖθ αμὰ οὲ ἥιαρ φεεν' οὐογῆ; 
ΒΟΥ ΟΣ φιδ δεπιέμα Δέξφμοα ργαϑῦδσέ, φωρροαϊέαέον,, διε. 
ἈΠ ΗἰδΡΟΙΟΥ,, αν 0}, δοπαβοια. ἃ Νῖίδοο. ἵ, 45. δὶ Τ) 65. δὲ“, 

 οἷτας ὁ μόνορ χοβιγθς» δοέμδ, ἐϊδαγαἶξα, «οὐμδ διρρεαϊέαπο σπικιέα 
ὅρπα δοπιὲκέόμδ. Εἰδογοῖ, χορηγὸς» διδάσκαλος, καὶ ὁ᾽ ἐπιδούς 
εἰ τῶν ἐῤίωμ, τοῦ χοροῦ ἐξαρχων. ϑιέάαδ: χορηγὸς, ὃ τοῦ χοροῦ 
ἡγούμενος.) καὶ δοτήρι. ΗΝ Ν 

ΟΧΟΙΡΙΟΝ ναοὶ χορίον, Ὑαϊρο ἱπέσοέξημσε ψαντες, 
Ῥδτυμι 'δρῖθ ϑιρπίβοαι δε νὸχ δϑομησαβ, 868 χπεπιδγαπαπνε 
ἐδίαπι, χα 7οδέτεδ ἐπ μέαγῸ ἑπνοο ἐξ: δ᾽ Λαἰάδπι οἵ αμίμδ. 
“ερίποεα 110. 01, ο. γϑ. αἰϊ, χόριον εἰῖῖον νοσατῖ δευεέρεόν " 
δοριηθώσ. Ορτ, ϑιέάαπι οὲ Ζιθογοῖ. 8. ν. χόρειονι. Βοτὶ τα 

᾿4φῦοσοο χωρίον». εἰνό αυοἂ ἔοοϊυμ χωρεῖ, Ἦν 6. σοπεῖηεδξ, βῖνδ 
φορά ξοοῖυς ἱπὰο χωρεῖ, Β. 6. Φεϊέ. -- Ὀηϑαν!, δέπιας, οοολέδα, 
ὅγπιηι, Ῥ8. {}11, ἅ. )᾽) 46 δὰ δι 1. “ῇοπέξαμο. 'ο Ἠοδεππιὴ δον ὦ 
ϑολοίέα. -- πη), δεοιδπα, φωσα δα τῖογοὸ φχίγαλίῥίιν μόδέ . 
Ῥαγέκιπ. “44.., Ὅσαι, ΧΧΎΥΤΙ, 57.. χύριον ΒότιΘ ὕτο κύριον. 
πὰρ, ἐπμνία ὁσουπαϊΐπαξισπ. 7,65. Ογνεέ 28. Βγεπι. χωρίον 
(ἰεξ6 χόριον), τὸ κάλυμμα, τὸ συγγενόμενον ἐκ τῆς κοιλίας τὸϊς 
βρέφεσιν. Ἰῖᾷ οἴΐαπν ϑιέάαο, τιϊδὶ ᾳποᾶ ρῥγὸο χωρίον τϑοῖϊυϑ 
χόριον δὲ ῥτο. συγγενόμενον τ8}6 συγγενώμενὸν λαθααῖ, ΟοηΕ, 
Ῥοίέμοοης Ἰὲθ. 1], ο. ά. δϑορτα. 321. εἴ 423. ἃ. ϑδεδαγὲ οἱ ΚἼληϊξὲ 
ποῖδο δὲ οαυάεωι, 7γεἐἐθγὶ ἀπέπιπε, ογἑέξ. Ρ. 4530. Οαέαξε». 
αὐνον5. πεϊφοοίϊ, ΤΙ, 8. ». 380. οἱ Βοολανέώκι Ἡΐέεγος. Ῥ. 1. Ἰὴν.΄ 
ὅ. ο. 17. Ῥ- 800. δ6αυ.. ἜΘ 

ΧΟΡΟΣ, οἦονιια., ὁοσέμε δαησηέΐωπι δὲ δαϊέαπέξμπι, 
εἴογοα,, δαίεννῶ, ἱϊ. αοἷδε. ὉΔῸΝ, ἑαμααέϊο, “σναξπίαείο, 

-, ἴδε ξεεέμς, πο 1260 ργαξέαο ἀρπρέϊ7" ΡΡῸ γὰ ζασία, ἸπάΔ ΤΧ., 27. 
ἔπατουν καὶ ἐποίησαν χοροὺς, «αἰοαθαηξ εἰ ἕὰοϊεθαπε ολογοῦ, 
ἃ, Φ. πα. ςαποδαπέ. Κπμέρ.. [εοεὶο οσαπέαηέέωπι οποτῖδ, αυδεὶ 

 ν 
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μενταδαι Βεῖβνδαὶ ϑυίμπε, ΨΊΔο δὰ Ὁ, 1, ϑολανβιπδανβέωπι. ϑίο 
αὐλειηὰθ ποξμὶβ, ηοά 1}}}, 4α:ἢ τινὲ ἰῃ τογοῦ]ατρῃς οΔ]08- 
χυπξ, ΒΥΠΙΏΟΘ οδοῖδΣ 6011 δῖπι, Ψίάο 1ε6. ΧΥΙ, το. ἴεγοα). 
ΧΧΥ͂, 5... ΧΙΥ͂ΙΠΙ, 53. Οτδοοῖς, αυΐϊδυδ ραγίτοσς οἱυδοεαιοὰϊΐ 
Ῥυγωοὲ εοϊοῶποε ὀγδῆξ, ἐπιλήνοοι ὕμνοι ὁ ἄσματα εδἷνα μέλη 
ἐκιλήνεα 411} ἀϊοοδαπίυν. γιά, “παογϑοη Οὰ, 82. Οοοξες η00- 
4:6 8118. ϑϑλ ἐπ σθαι ἰοσὰ οἰΐαιὰ ὥοωφλέαφο ἰπ «(καὶ Κ. 7. 

᾿ ἔχ. 146, ρ. 548, εἰ ΣβοὐΨδο ποέ. αὐ Σιίδαπ. Ἐρέεέ. ν. θὃ. «- 
Ὅλη. οαέεγια. 1 ὅδ8ω. Χ, δ, δὲ 10. γυρὸς προφητῶν, φαίοῖνα 
ῬΓορβοίδγαιν. ϑίο «(οἐέαπμς Κ΄. ΠΖ. 111, 10. χορὸν τῶν ὁμιλητῶν 

εαἰεγυαπι ἀϊδοῖ ροοσσπι Δρρολϊδῖ. -- Ὀλθη,, εἰδέα.. κι Άσρ. ἴ, 40. 
΄ ἐχόρενον ὁ λαὸς ἐν χοροῖς, οὁἴοτοα ἀρόρδπε ροραϊῳ ἀγπιπίε. 8,- 
1116 Ἰοφπεπὰϊ ξοταιοϊα οοσωτεῖς ἰυὰ, ΧΧΙ, 21. - ἸἸΠΌ. Ῥ, 
ΟΙ,, 4. οὐνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνω καὶ χορῷ, Ἰαυάαιο ἐἴππι γα’ 
φλ:ο αἱ σλοτδα. Υἱὰφ οἱ Ρε, ΟΧΙΙ͂Χ, 3. ΤΏσσι. Υ͂, το. ἦπο, 
860. οοὰ. ΝΝονίπιδ. ἴοτεμι. ΧΧΧΙ͂, 4. --- πὸ. Ἐπχοά. ΧΥ͂, 20. 
ορτεάϊ επί ον Ομ 65 ΣΌΪ οτθ6 μοδὲ 1]]1δὰ μετὰ τυμπάνων καὶ 
ορῶν, οὐπ τγπιρδηΐδ δὲ ολογαΐ. νὶάο οἱ Εχοά, ΧΧΧΙΙ, 8. 
υἀ, ΧΙ, 54. 1 82ῃι. ΧΧΙΧ, δ. Ἑσάδπηι δοῆδα υοχ 1}|ἃ Ἰερίτο 

ἐπ ἔγαφαιοοῖο δοογανς ἀρυὰ “ελεπασεπὶ 110. ΧΙΥ͂, Ῥ. 5:1. οἵ 
δὲ χοροῖς κάλλιστα θεοὺς τιμῶσιν, ἄρισεοι ἐν θυλέμῳ. Οϑεξ. εἱ 
δἰ. Ἰοοῦ ορεογναῖδ 2. ϑραπλοπεῖο Οδοο. ἴῃ Οαἰπιασἦ, Ρ. 813. 
εἰ Ζενίξοπίο πὰ Αδαμ. Κ7. ΤΙ. Χ. ςο.6. Οδει. ΥἹΙ, 1. ἡ ἐθχομένη 

᾿ς ὧς χοροὶ τῶν παρεμβολῶν) νϑπάθηδ ἰδπαῦδηι ολογὲ 8. σοί 
οοϑιτοτθπι. ἴἰὰ ΚΣ ἐγρίδἑο ολδογὶ εὐπξ ἀσέαϑ «οποία, Ὗ. ν. 58ι. 
έητια αρηπιέηα ἐσγγιὶ ἀξαϊροέέθ 9ὁοΐώστα οδογέα. ὅγπεπι. Ῥε. 141,7. 
ΤΧΧΧΥῚΙ, 1. τ ἸΣΝ, σηοδοα, Ράδδιιδ. 2 θαι, ὟΊ, 1ὅ. οἱ 
αἴροντες τὴν ̓ οβωτὸν κυρίου ἑπτὰ χοροὶ, φοτίαπέρα ἀτοδαν Ὠ0: 
τηληΐ δορίδι οδογὲ, γ6] σαέογνασ. Τὶ ἘΩΥῚ ὩΣ ποα ῥτὸ ρίατεὶ 
ευδοῖδοῖνὶ τὸν Βαδυστυπε, δϑὰ ρτὸ ραγιϊοῖ ριο σνουδὲ ἼΡῚ, ἐπθθν 
δέ, Ργοοσεδίέ, ΔῺ νότο οδιδενδῃ,, δριῃθῃ, οοοδίτθτα οδηθπίίυα 
ϑαῖ δε] ταπεϊθι ἰητο]σχοτΐηξ, οοτῖο ἀϑδηΐτὶ νἱκ ροιοεῖς, ΜΙ δὶ 
φιῖον ἱπιοσρεδεδιΐο νϑγο πιδρίβ δοοϑάδσθ νἱἀϑέωσ, φουΐδ ἐπιὰ 
χοροὶ σὰπι νοεῖ αἴροντες (ἃ Ἱὰ οἱ αἰρόντων Ἰερβετεξαε ὃ ) τὴν εν. 

βωτὸν ᾿οοϊπορφυπῆυς, θα δυΐθεη οαρῥτατὶ δο ἀϊοἱ ροίϊοδὲ, Ρ0 ᾿ 
ἔδηῖδδ δέόδηι δἰ 2]. 48]18666, Δἀ4άε [άξει. ΧΥ͂, 16. 

,, ΧΟΡ̓ῬΙΕΙ.. Ιῥρεὰ νοχ Βδδε. "9 ὑσθ ὩΥ 32, Ῥγύπμογη, 
φχογοέέωθ. 4 σεν. ΧΙΊ, 4, 10. 

. ΧΟΡΤΑ ΖΏΩ, ρναπρῖηε Ραροο, οἷδο, οαέμγο, φαξϊο, εἰΐδαο. 
7οοομπάμπε, ξογεέίσην τεάάο. ν5":: γοδστι, δ] οἐ Ηἰρῃ. 10}. 
ΧΧΧΥΠΙΠΙ, 27. τοῦ χορτάσαι ἄβατον καὶ ἀοἰχητὸν. τπιὶ Ἰοοῦ 4πλεῖ 
χοδχίαθ ἀδδο]δῖα ἡοδοπαΐα οἱ ζδνεξίέα τοδδαπέμν. 18 αυοαυδ 
Τβοοάοε. Ἐφ. ὡὲ ἐπιρίογα!. Ῥο. ΧΥ͂Ι, 16. ἐχορεάσθησαν (ὠπ 

᾿ τῶν. φδαέέαέῤ διιηΐ ἰδὲς, ὮἈ. 6. πιπιφγοθαπι ργοέσμε λαδεπέ. 1. 
νυ. 17. χορτασϑήσομωι ἐν τῷ ὀφϑῆναί μοι τὴν δόξαν σου, εμμπιπιά 
μάν Γοιούεαίδ, σατὰ να ποδὶ ξαοεῖε εἰοτία ταα. Ῥε. ΟἸΙ͂, 

', 

14. ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασϑήσοται καὶ γῆ, ἔτασα,. 

4 
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ὁροσθῃ ξασξαπι, ἢ. 6. ἔγαριδιδ ἃ ἐ6 φυσδεσείο, ᾿φωξμναδέξεν"- 
ἴεττα. ΤὈ. ν. 1δ.᾽ χορεασϑήσονται τὼ ξύλα τοῦ; πεδίου, εαέωναν».. 
ἐμ ΔΥΟΤΘΒ οδιηρί. Ῥβ ΟΥ̓, 9. ΟΧΧΧΙ, ι6. ΤΈγσα. 1{1,. 29. 
χορτασϑήσεται (ἀπ᾽) ὀνειδισμῶν, μαδοσέειν ορργοδνέέε, Ἀν 6. 
πιρΐέα ργοῦνα Ῥεγζεγεῖ, Τῖαὰ ἴοογο ργο δέδοησ ὁ. 2. φιος ἢ, 
Οὐουύέξῤ ξδγοὸν γαρὲγὲβ 66 ἐποεμαἐδά. δὲ οπιρέδιεδ ἐχίεδές ρῬεδἐξοὶδ᾽ 
ῬΡάνἕξ, - 5, αν, ϑγπινι. "Τλεοα. ι ϑαχα. 11, 5. κεχορτασμέ- . 
ψοι. ίᾶο οἱ ὅϑγπιπι. Ῥ5. ΧΥ͂Ι, ιά.. ΧΧΊΙ, 4; Ἄφω, Ἰλεοά, 168." 
Ε1ῚΠ|,1.. -- ὌΊΚΞΦ Ρίυσ. ἑωναπιοηία. 7π6. ἩαὉ. ΤΠ, 9. ἐχόρεα- 
σας. Ἱ,ορῖε ἡνϑυΐη. Θαδοΐοσυδν τδοοθα Ῥγοΐδῃοϑ. ον, μον 
ΨΥ ΟἹ βοίπιαι ἀ(6 Ὀσοῖδ, 8564 οἴἶθαι ἀθ' ᾿Θηνίεῖδυκ 807. 
βάτο οβἴεπάενυμς Ὑιτὶ ἀοοιὶ 1διιάδεὶ Σ᾽ οὗβο δὰ ἩΜΙδιε. Υ',, γ. 
Ρ. 86. αοὸ ϑέμγχέωδ ἂδ αδαξ. (ἤῃαοσα,; οὲ Αἰἶσα. Ὁ... 200. δοᾳυ. 
Οομξ, Ἐς Ζ εν. Ν, Τ' ν. ἣν. νι - τι 

ΧΟΡΤΑΣΙΑ ΚΌΜΙἝΣ, Ρμαδιιῖωπε νοηέγίδ. Ὑ2Ὰ, σωδὲξφ, ᾿ 
Ῥιον. ΧΧΊΨΥ͂, ,5. μηδὲ ἀπατηϑὴς χορτασίᾳ κουλέας. Τϑυδίυε θ᾽ 
ὃ,1, Βαοσεὶ 7πορόγιδ, 4ἱ δοπἰξοίε, Σπτουρσθῖθμα δογὶ ρβἰδθὲ κα- 
ταπατήσης χορτασίαν. υδς δουϊδοΐυτα δἱ δἀπιξττων, νἱάε- 
εὖτ ξοτισιο]α ρταάθοα χορτασία κοιλίἐς ἀρτου γὙενείέεδ εἰριαϊβοατα, 
φμογμσν Ῥγονέγεεξδωδ δαξέαέμ" ρόμέσῦ, ραδϑομῶ,. ΝΝαβμι ὙΞᾺ εϑῖ 
ἰοστιϑ, τεδὲ βῬοοῦτα οοπιρ σας. ροαίδιοο Ρεοέογὲ ἑπομδαπέ. Οα6-- 
ἴδγιαν Ἰορίτον ἀποηυδ νὸχ χορεασέα ἰὰ Ζιοξ ἐδ Ἐρῖδτ. ἀρυὰ 
Βρωποῖ, Ἔ. ἘΠ. ν. 522. τι. 426. τι 

ΧΟῬΡΤΑΣΩΖΙ͂Α, ρμαδωζωηε, οἱδιια, ἐθσ5. θη. ΧΧΙ͂Γ, 45... 
32. ΧΕῚῚΕ, 92). δὰ. ΧΙΧ, χ09. - ὼν, ἄονδα, Ὥδαι, ΧΙ, χύ.... 
'“ιᾷο αασααο 51-. ΧΧΧΠΙ, 29. ΧΧΧΥΠΙ,29. Ὁ 

ΧΟΡΤΟΜΩΗΝΕΩ, ρσγαπιέπε ἐμπιγῖο, ἐποιζξμϑ δπι. ΤῸ 5 
᾿ἘΔΟ, 66» τεγδίοία. Ῥτον, ΧΧΙΥ͂, 5:.. χερσωθήσεται καὶ χορ 
τομανήαει ὅλος, ἀεβοτῖα σὲ ἑποιδέα 7,9έ νὶπ δα τοῖα, 

ΧΟΡΤΟΣ, ργαπιοι, ἤἄεγδα,, δέλρια,, ζοδημπε. ΜΦΗ 66. 
ΧΡ, 6. - Ὄχη. Τοῦ, ΧΙ, το. Ρε. ΟΧΧΨΉΗ, 8. δὲ δἰἱδὶ 66. 
Ῥἷυς, ϑγηιπι. Τλοοῦ, 166. ΧΙ, γι. ὙΩΡ,, πιαπέρμῖμο. Ἰότδηι, 
ἼΧ, 41. ἔσονται εἷς "“χύρτος ὀπίσω ϑερίζοντος, Ἔεταπὲ ἰδδαυδηα 
διΐρυ]α ροδὲ. Ἰογριηι ταί δῖ. -- 2», ἔἄογδα,. Οθα. 1, χἱ. 
Ῥουι. ΧΧΧΉ, 5. ἃ στρ. ΧΙΧ, 46. δον δὲ, ϑγηῖπι. Τἠδοί, 

 Ἶεν. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 47. δο Μοῦ, ν, 7. - δύνϑι μοῦ οβαϊὰ, 1) 88. 
ΤΡ, τὰ. 22. Υ, 25. Σ ϑρ, φέέρεΐα, ἸοΌ. ΧΗΣ, 45.. χόρτῳ φε- 
φομένῳ ὑπὸ πνεύματος, εἰξρι]Δ6 ἃ νϑηῖο δρ᾿ἐδῖδα, Ψίάε ᾳφῃο- 
406 10». ΧΕ, 21. εἴ οοπέ, Ἐδπογὰπι δὰ Μαῖ. ΥἹ, 50. ».4ο. 
- πῆ, σρεν. ἴο5. ΧΕ, 8ὃ.. - κυ πλῷ πῶν, ἦσγδα ἀρτὸ δὲ 
οἶμα δογδαε. 1ε6. ΧΧΧΥΤΙ, 27. - "Ὦν, δοπεῖδ, 1.6. ΧΧΧΊΙ, 

᾿ χὅ. - ΟΝ Ὀλω, “60γ08 δὲ δοπέξβ' ἴεδι Χ, 7... : 
ΧΟΡΤΩ͂Ι ΔΗ͂Σ, ργαπιέπομε, λογδαοϑωδ, αὐ ῥογπιᾶπι ργα- 

πιϊηιἐϑ ϑόνα ζοοπὲ αἀσοοάϊσηϑ.. ἃ Νίαος. Ὗ, 27). δὶ αἰδδευν ΙυἀΔ8 
. Φδοσαθδοιιβ οὐαὶ δ 18 ἔα ρίοε6 ἐπ᾿ στορίθμθδ πυόρξδμδβ, ἰδίᾳυϑ 

ξετατιτι πιοσϑ υἱχὶδδϑ δὲ σομπιαᾶΐ686 τὴν χορτώδη τϑοφὴν» 4υοα 
μέρ. τπλαῖα τταμεῖυλδε ἤραπὲ οέδωπε, ἰπαραο οὐδγα ἤογδαδᾳμδ εγίς ὦ 

- 
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᾿ς. ς΄ ς ΧΟΡΧΑΟΡ. - ΧΡΑ͂Ω. - 

᾿φερῖγόϑ, ἢπὰδ Ἰβτηοιρθγαιροξεεῖ, ιν α Β:]. δγγειπ, «Ἀϑηθο 
1λ:ς Ῥαῖος γοχκ χόρτοῦ» 4086 φημφ. πρῖδξ,, φεοα ϑρομέδϑ ἑεγγώ 

᾿ παεοίξμν, Ἰωῃοείῃ αβαηβλε Βάδρ ονάθευβδῖο Ὠἰδιοείαθ Ναδαοὶο 
ἀφηφεοτὰλ ρα. οἷν... . ς΄, ΝΕ 
ας ἘΧΟΡΧΑΡ. Τροανὸκ δορχβῖσα 1515. 4ι.86,-ἐθοῖθ. Ζήϊδγο- 

πγπῖο,, οπιῆβα ριοἐτου δοίπιαϑ πρόγοα δὶρεἰβοοῖ, Βιεοοῖ, ΧΧΥ͂ΠΙ, 
γχ8. Ῥοδέα ρεῖ ῃτο χοδχθὺ᾽ Βορεῃὲρο, Ἀδδοῖδ τημέβίο ἐπ [4] 61} 

ΧΟΥ͂Σ, οοπῖτ, ΟΧ χοοῦ ν. σργηεχέμα , “ΘΠ Δ, α΄ δθι δέκ βαγίο. 
γεπλν «ἀἐςοονάηςκ,,  δεπιπανηε σένα οοἰγίαγεπι ἐμοαάφοπι, Ὗ ἰὰϑ 
Θεναεν ἐξ 7΄δα, «(πέζηις, ἥοτα. Τοαι, ΧΙ. Ρ. τ648. Ε΄. γι,’ πιϑη- 
δωγα ἐϊφωξαολωιαιίϊοῦν. ΧΙΧ, 86. - 05, “ωωοία. τοΒ. ΧΧΧΙ, 
44. εἰς χοῦν μοῦ, ἐπ σοηρέτεπα πιθωπεν ἈΡῚ, Ἰυάλοο. Οαρροΐϊο ἰὰ 
νέε. δον, ρθ δι, λοοο δρῦν, πα μοέασπε πίδαπι, ἰθρ ἀσυααῖ 83: 
Ἰδπι ὉΌ δδῖ σαπέδεγιεπν, σαίάέλμδ, νας φιοσαάαπ,". ιϑρϑὰ 4818 
του]ίθπι ἐπηρτ 66 ἠφίαμε θοῦ, Ὁ, σογῥίδ, δὲ στάδο, χοῦς, πο- 

ες ΣΠΘῺ ᾿πθηδοτδῷ, οοχσέϊδ, 1Ο00 εἰς χοῦν μου, ηυοά Ἔχ θαι Οράι 
, αἱ. εἴ Αἰ65., 6 Ορπιρέμέ. οἱ Αϊ(4 τεροποπάπι δεῖ ἐσχυν μον, 

᾿ς δυο ετίδπι Οραδέμο ἴὰ ἰοπίαπι τοοορίθ. Κτρΐρ. γοῦμγ τασεπιοος 
ΧΟΥ͂Σ, ρμιωῤνὲδ. “διε, οἱηπὲδ. Αἴφω. Το». ΧΙ], 6. - γίο, 

δϊωπια. 166. ΧΥΤΙ, ιὅ. - ὨΙΡῸ,. ἐαρέζίξ, 166. ΧΙΙΨΊΠΙ, 19. ὡς 
χοῦν ἀχύρου, Ὀδὶ χοῦς δ664096 δα χνοῦρ Ρε. 1ἴ, δ.. πο 6δῖ ἐδγΡα8 
Ῥιένία, δορὰ ἐγἑωγαέα μαέδα. - 8». Οδαῃ. 1,7. χοῦν λαβὼν 
ἀπὸ τῆς γῆςν Ῥυϊνοότοπι Βα πιθ8 6 ἴοττα, Ὑίά46 δὲ Ρη, ΟἹ, 

. 14. ΟἿ], ὅ0. ΟΟἘ6); 1Π1,20. ΧΙ], γ. οἷ σον ι ΜΜδοο. ἢ, 67. 
“1. Ῥε. ΧΧΙῚ, 6. εἷς χοῦν θανάτου κατήγαγές. μὲν ἴῃ Ῥυϊγοτειι 

. πιοτῦῖδ ἀϑάυχίδεῖϊ θ, Ηυο δουϊυπι ἐπίθπάθηδ. ϑιρέάαδ: γοὺς 
ϑανάτου, ὁ τάφος. “44: δ60. Οοὲοί. Οὐ. ΗΠ, τ4, 44ι:. ὅγπιπ. 
1ιον. ΧΥῚΙ, 15. χοῖ. “χω. 1οΡ. ΧΙΨ, ὅ. ϑγπεπι. Το". ΧΙ.], 24. 
ἐπὶ χοῦς, βροῦν ἐσγγαπι, δὰ Ἰιλιδιξοβϑηι μοῦτ. ἡξῳ. 
τ ἈΧΟΏ, αἀρρέενο, λώπιο γϑρίθο, ἃ χοῦρ, ἐδγρα ἀρρεοία, 
Ὧοῦ. Ὑ1Π|, 1.8. χῶσαι τὸν τάφον. ἢ μίζ. μὲ γορίφνοπε [σεόαπι. 
Ἡΐ ὴο χοὴ (Δπξ χοαὶ, δαοίοτο δωξαάα) κατ᾽ ἐξοχὴν ἀϊοίΐταν ἡ ἐπ΄ 

, χεομένη τοῖς ψεκροῖς γῆ. Υὶά6 ᾳῃοαᾳπ8 8. χοῦς.᾿ , 
ΧΡΑ 2, 40 πιωέμο, σαπιηεοκῖο, φὲ χραομαι, μίθν, αρο, 

ἐγαοέο, ζαοίο, ῥγοσμπι. Ἰδε, υἱοπιέπμθ. Ῥτον. ΧΧΥ͂, 18. 
ὮΣ;, λάδι. Ῥτγον. ΧΥ͂ΒΕ, ὃ. - Ἴγ, αἴϑοεγρο. 10}. ΧΥΙ 
ὀργῇ χρησάμενος καξέβαλέ μὲ, ἰζϑαι συσηοθη6 ἀεἰθοὶς τιθ..1οὃ, 
ΧΥΙΗ, 4. κέχρηταί σον ὀργὴ.» τα ἀοπιέηέωπι ἐπ ἐα Φαογοιίίς 
ἸΝαυε χρᾶσθαι τονὶ, ὠέὲ αὐέφμο,, τηϑϊα ρΒοείοο ἀϊοϊξων, φωουὶ αἱ 
'φμεπι ἔσπισέ Φὲ ὁσσιεραέ. - ΠΩ, ξαοίο. Οοι. ΧΥ͂Ι, 9. χρῶ αὐτὴν 

᾿ ἃἧς ἂν σοὶ ἀρεστὸν ἦ, αρ΄ οααι 111, ῥεουῖ {101 ρ]δοιογῖι. Υ άθ 
οἵ Θοη. ΧΙΧ, 8. ἔβι. 1Π||,.11.. 815 “δίίαπμο Ἐ. Η, ΧΤΠῚ, 57: 
δίδωμι χρῆσϑαι, ὅ, τὶ βούλεσθαι, ἄδᾶο πι6 γον δ, πὶ πιδοῦὶ 
“ραξὲε Ῥτο Ἰαδιετ. θη. ΧΧΥ͂Ι, 29. ὃν τρύπον ἐχρησάμεθϑα σοι 
φαλῶς. 4αεπιαἀπιοδιπι Ὀθη6 (6 ἐγαοέανέπιμα, ν4ὶ ὕθδδ {ἰδὲ 
᾿ζεοϊπιο8. ἴτὰ Χοπορλονὶ χρῆσθαι καλῶς φίλοις. (ομξ. εὖ γραθ» 
μα; δυρια. Οει. ΧΧΧΙΥ͂, 50. ὡσεὶ πύρνῃ χρήσονται τῇ ἀδελφὴ 
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ἡμὧν ;᾿ ἀρϑηδ Ἑυτὰὴ ϑογοζό, πσξἔζα, ἴδυσυδίι ππθερίσίοθ. Τίια 
«Χοπορλ.. νον». ὙΠ]. ν»..166. ἐμοὶ ἤδη χρὴ αἷς πλουσίῳ χρῆσϑαι. 
Οὐσπῖ. αρλοὶὲξ ἀπηοξαέξ. δα δοίζεπι δὰ Αοῖ. ΧΧΥΊΤΙ, 5. Ρ. 180. 
Ῥχον. ΧΧΊΤΥ,,29. ὃν τρόπον ἐχρήσατό μοε, χρήσομαι αὐτῷ, 
φαθαιιονάθαι ΣΌΪ γεοίέ, γάοίαπι ἸΗϊ. Τοῦ. ΧΙ, λο. ϑυεῖν 
δὲ μοι χρήσῃ . ἄαο απΐδια το δ] ργασδεαϑ. Ὑοῖθα, Βαεο ὁβοϊοπε: 
βοηϑῦμι οοπέγατίυπ; ἴδχίυὶ ποῦτ,, Ὡδὲ ἸόρίταΣς : ναγιεπέαπιδι, 
εἶμο ἐαπέιπι γι6 Κασέαο τοὲδές. Αρδτξαπι ὁδῖ, ροδὲ δὲ οπιϊδδῦ παι 
Φέθα 'μὴ, αυρα μχορίότ' δό4Ό68:5 μον ἔλο1) 6 Ἠετὶ ροΐαῖε. Α446 
Ῥθδη. 1, 15. δοο. οοά. οι. - πὺν, ῥγοδιηι, ἕόσϑι. ΧΙΕΙ͂, γ. 
διεφϑορμένον ἦν, ἃ οὐ μὴ χρησϑῇ εἰς οὐϑὲν, οοτταρίαπι ὁταξ 
τα, υὐ πᾷ ὨΪἃῚ] γῆδπο μὲσ δεδεέ. ὙιὰΘ δὲ ν, 10. Ἡδεγοῖ. 
χρησϑήσέται, χαησιμεύει. - ΔΛῚ»ν ἐκέμε, ἴον. ΧΧΧ, τά. Αἃ 
δδπὸ θυ τι νούθ κέχρηται (αἴ χεοῖο ἸορίτξυΣ ἰη Οοὰ, ““16κ. Ῥτὸ 
«ἐκρεταιδο τοὶ τοξοτοιιἅτιια τὰλοὶ νἱάσίας, τῷ ἸοῦΟ 52πὴ ῥβδὲ 1π.- 
νοτίου δ 1 ξογϑσεθτη Ἰδροσῖ ἼΠ3. - ὉΜΘ, Ρϑέο, γορο. Ἑκοᾷ. 
ΧΙΙ, 856. ἔχρησαν αὐτοῖς, πιμέμο αδαπε 11118.. 146 εἰ χ δα. 
ὯΙ, 23. 2 Ἀερ. ΥἹ,, 8. αὐτὸ κεχρημένον, 111υἀ πμέμο αἰαἔκτι. « 
πεν, μεϑίείο, Ἔδιμ. ΤΧ, 1.2. ἐν δὲ τῇ περιχώρῳ πῶς. οἴει (αὶ, 
Ἰνέηο δάάηπε ὅτ.) ἐχρήσαντο, ἴῃ οἰγουχΐηοδαϊο δυθη, ἊΝ ἀρβς 
40 ἐπσᾶο οχίβεΐηαβ, αυοὰ γοοογέπέ. Τΐα ὲοίξιια ἂο Ἴτοπι- 
"εξξι5. δδἃὰ δεῖ Ὠἰο ]οσιΒ δὰ ων» ρμοίυ8 τϑέδοσχομυβ. - "τω, 

. Ἀβοπαι οοηι..5. Τοῦ. ΧΧΤΗ͂Ι, 6. υδὲ ἐν ἀπειλῇ χρᾶσϑαί τένε τος 
ας. οογεγχόηδέογμιόδωδ σοἠέγα. αἰΐᾳιοπε εἰὐδ, ϑορεγἐμϑ ἐγώσέαγ δι, 
ον φάθ βα το. σόν ῬΌ;Ι 5815 ποἴιιπι 681, - πὗ,. γεξεέδι 
Ῥσου. Χ., 27. τοῖς χρωμένοις αὐτῇ, αὐ. 66 μέωπέων. Ὑίὰο δᾶ 
Ἐ.}. Ζασβόνεμη. - ᾿ΨΌΘ,, αμαϊΐο. Ὦαι. 1, τά. 880. οὐᾶ, Ολὲθε΄. 
Αἄὰε 7μο. 1.5. ΧΥ͂, ὃ. ὍΝ: ὀοηβαν ἸΣΡΘεα8 ὀχρχϑβεῖς, γιὰ 
ἃ Ὦ; 1, “.δομεγαμοοηδωώμπι:.- ποῷ ῬῚΒ. τοὶ Ἔτι, 11,0. χρή - 
Φατὺ αὐτῇ καλῶς, Βεδδ ἐῤαοέανδέ 1180, ϑαν. ΥΙ, 15. ὅν οὗ 
χφησάμέενοε, ἡδὺ μέδηξέθ. « ΝΙδοο. ΧΗ͂, τά. ἀναγωγόξεροψ 
ἐχρώντο,, ἱπδοϊοδεξθια ἀροδαπ Αροὰ πδγολίωπι χρῆσθαι ἴπο 
δε αἰΐα ὀχρουίΐξυῦ πραάττεὲν.' Γοϊογὰ δι χράᾶσϑαν ἀποαπο σδιρέᾶ 
ποῖαξ, ἃς ἀϊοίίασ δβόμδε οὐδοοθηο (46 σονγοπδῦοΐο φόπογθο. ϑὶτ. 
ΧΧΥῚ, τὸ. ἕνα μὴ εὐροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηταε, πιο, Ἰιδότεδιϑ 
111} σοοθδβδ, 86 αδιέξ ράτίιαν, δῸϊ, 8 Ἰεραῖας αὐτῇ χρήσηται» 

“68 ἀδιαίωῦ, ΤΌ. γν. δ3. τον πιατιτδῖα τποσῖΐβ σδ88 688 τοῖρ 
χρωμένοις» 11ς, 4ΌΣ γοπὲ οἷἐπὶ ἰροα λαδεαπὲ. 860. 11, 6. υδὲ ΄ 
εϑὶ ἦ, 4. ἀπολαύειν, 7γιεὲ αὐ νοϊωρέαίοπι οἐ ἰδέαέπσπι. Ὁ 

ΑΛΛΩΣ ΧΡΑ,ῖ ΟΜῈΑ], αὐξέον' τρέον. Ἔν, Υγαηρ θα οκ, ᾿ 
Ἐδιἢ. Ἐ, 19. 1Χ, 27. « 46 4110ὲ ἀλλοερέως» δεινῶς, εὖ, μέγας. 

,ς ΧΡΕΜ'Α,, μδιεβ, μδἐδέέξαδ, ποροέξμπι, τπέμτ5., πεθοσοδίξαξ, 
ἑησδέροπέδα. γ8τι, αφεξάογδμμ. Ἰετθια. ΧΧΤΙ, 28, οἷς σκεῦος, οὗ 
οὐκ ἔστι χρεία αὐτοῦ, ἰδαπδπι ν88, ουΐυδ. 658 πΌ]}ι15. εἐδιέϑ. 
νἱᾶο δὲ ἴογο. ΧΕ ΥΠΙ͂, 50. δγπιη. οὶ. 1Π|,.1. “ςμ. Οο. 
86]. ΤΙ], 17. εξ οουξ, δὶς. ΧΧΧΙ͂Χ, 26. 5:1: 4ο. 42. ὅγπιπι. (0. 
86}. , ὅ. ν»ωῤέαπε μεεϊξέαῖοπι ἄαδεμε νοξαά δέμέέόγωπε, Ἡϊας απο» 
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556 ον ΧΡΕΙΑ͂ 

ητ6 1]]πεἰγατὶ Ῥοῖδοι Ἰοοτθ δρᾶ. ϑγαμμπασΐειπι χ66.- οὦ, ἤορ, 
ΟοΒεϊ. ΥἹΠ, 6. υδὲῖ πυοοὸ φαυϊάθαι Ἰορίξοτ χαιρὸς χρείας καὶ 
τρόπος, δδὰ πονᾷ ἀϊδιϊποϊϊομθ σρροπϑπάσμοι δδὲ χρείας γεὶ 
χρείᾳ καιρὸς 36. τ., οἴ χρεέα Βοῦσ. γ3η τοδροπᾶθαξ, ὩΟῺ δ ῖοπι 

τῷ τ, τ ποπη}}}} δα ἰδεϊπηδιπηξ, - ΘΠ ΟΠ4] ἃ, προοσεαγίμπ, 
Ἐπὰτ. ΨΙ1, 19. τὸ κατάλοιπον χρείας οἴκον ϑεοῦ σου, τοϊϊᾳφασπι, 
80 ορει ὕΓμεγίξ δὰ ἀοιθαι Ὠ οἱ τυϊ. - πον, “αοίο. Τοέναρία 

ἦν. ΧΙ, 520. χρεία μοι, οριι8 πιξλὲ 68έ., 808 : πδαθδδιεπι ᾿αδοῦ, 
6 δὸ. πιοτῖας, δυὲ Ὠδ δοῖυμι δἱῖ ἀθ πὸ. αυοά Ῥχογθῦρ 
φυοδᾷ δοπδυῖι οοηνθηΐ μορσαϊοίβ, 149 δυρτὰ 5, χφάομωι. - 
1, παοσδοίέα4: ἅ Ῥατ. ΤΠ, 16. κατὰ πᾶσαν τὴν χρείαν φου, Ἰυκῖλ 
ΟΥ̓ ΏΘΩΙ ἐπαὶσοπέέαπε, τὰὰτι,, ναὶ: αὐυδπίυχ εἰρῖ 'ΟΡὰ5 (στ, 
Τυάτ. ΧΙ, 8. οὐκ ἐχάλεσεν εἰς τὴν κλῆσιν οὐδένα τῶν πρὸ 
ξκὰϊῖς χρείαις, Ἀοτι ἰανίϊαθαις 8Βὰ οσομνένίατα ἀπδη ἄδην δοσυαι, 
τὖθυ 8 μέοδαέμν, 88}. ΧΙΠῚ, 16. χρείαν ἔχεε βοηϑείας;, οριιε ἀφ» 

ἦδε. δυχ ]ο.. ϑίρ δρᾷ 68ὲ Ῥ1τὸ Ὁριὲ δεὲ Ἰοριξον αρνὰ 7 ἐνὶ, 
«4:5. 111]. ν. ἀφ), Ὑιάς 2Ζεγέξο»». δὰ ϑαποεϊέ Μήζα. ἘΥ͂, ν8, ὃ, 
Ῥ. 79. ϑίγ, ΧΙ, 9. περὶ πράγματος, οὗ οὐκ ἐστί σοι χρεέα, ἐϑ 
60, φμοά ἐμα͵ πἰξ ἱπέεγδοέ. ἌΓ μὶσ. σμσα ἐα πο πιοίδεοέάξ. ϑ8ίτ, 
ΧΙ, χ5. τίς ἔστε μου χρεία ἀρεσκείας; αυϊᾷ ορια πειῖμί δῖ, υἱ" 
Ῥὶδοοδδια ἢ δὶν. ΧΠΗΠῚ, 9. εἰς ἡ χρεία σου; ᾳφαϊᾷ οριδ 6δεὲ εἰ} 
δῖ: ΧΥ͂, χ2. οὐ γὰρ χρεέαν ἔχεν ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ. ὅϑγγικε; ποὴ 
απὶπι δὲ εδὲ ἐπεἐῥέαϑ ἐλ ἀοπιΐηε ἐπέφμο, 81:, ΧΧΙ͂Χ, 2. ἐν καιρῷ 
θείας. ἴῃ ἴδιιροσο ἐπαϊφεπέξαα,, νοὶ: ᾳμο οριεα λαδεέ. ϑι1:. 
ΕΚ ΧῚΧ » 9. εὐρήσεις τὴν χρείαν σὺν. ἰμνδηλδα, ομοαΐ ἐἐδὲ Ὡφορ!» 
,δαγέωπι εδῖ. δῖ:. ΧΧΧΥΙΙ]ΙΙ, .. τίμα ἰατρὸν πρὸς τὸς χρείας τι» 
μαῖς αὐτοῦ, Βοποτα τηοάϊουπι μοποτὰ ἄΐξρπο, φιο μεί ἐϊίο 
Ῥοδοέξ." Οοπῆ, 2 εε8οϊϊϊ “«ἄνογε., ϑαον. 118, 1{1, ο. 5, Ρ,, 436.}} 
Νίδοο. ΤΊ, “8. εἶναρ ἑκοίμους εἰς πᾷααν χρείαν, Ζαέῤέχμο νοτιϊῖ: 
ει μαγαίξ δόδσηὲ αὖ οπιπέα. 1 Νίαοο. Χ,, 57. κατασεαϑήσεται 
ἐπὶ χρειῶν τοῦ βασιλέως, φτδοβοίειως ποροέξῥε τερ! 8, 1 ἸΝίδοο, 

4). ἀπὸ τῶν χρεεῶν, ναἷ, ῸῈ Δ}. οἱ ἀπὸ (Ἰδροηἄυπι ἔοτίο ἐπὶ) 
τῶν χρειῶν, 4τιὶ αεδίἐὲθ ἐπὲρ πο ΐδ ρταθξεοιϊ δυης. Ζαεέέπμα νοῖ. 
εἰῖ : φιξ δ 06} ποφοέξα ὁγαπέ. ΟΟὨξ, 1 Νίδοο, ΧΙΗ͂, 57... Μδοο. 
ΧΙ, 05. τῆς χρείας, α περοξὲὶα δετεηζίδ. Οοπιρέ, οἰ «(λα, Βαδοὶ 
χώρας, ἔοτῖδεδε. τϑοῖϊιι5. 2 ᾿Νῖδοο. ὝἋἝ, “4, ΝἼΠ, 9. ΧΥ͂, 5. 
Ἄσοι. ΥἹ, 5. εἰ δῇ Ἀ, 1. δέσπετωμς Ρ. 80. δο 2.65. Ν. Τ', 6. ἢ. ν. 

- Ὡ Νῖδοο. ΧΙ, 89. τὸ τῆς χρείας ἐγεγόνει, ᾳφπρα ορμδ Φραξ, Βοβαὶ, 
. ϑεὰ ὁδγυιτη8 ϑμπαθιδ τϑοῖο 1ἰὃ: χρείαν ΘΧΡ) οδῖ ρωσηαπι. 3 

΄ Νίδοο. ΧΥ͂, 48. ἐπ ϑο δὲ ἀπὸ τῆς χρείας», ορόγε δαῖδπι δῦ50-" 
1πῖο. 5 Εβάτ. ΥἼΠΙ, 57. οι]. γγῦ5, πιῤπιδέσγέμπι, δια... 00]}. 
Ἐάν, ΜΙ, 19. εἰ ὅ Επάς. 111, ι8. οὁ61ἀ, Ἰη309, Ἅἀαγο, οο]}. 
Ἐπδάτ. Ι, 20. ͵ ; 

ΧΡΕΙΙΑΝ ἜΧΩ, πφούσεπι λαὖδο, Ὑ5ι, αἰδοίάεγο. ῬΤΊΟΥ͂. 
ΧΥΤΙ, 10. οὐ χρείαν ἔχεε σοφίας 9 ΟΩ ἐδ κεὺ δαρίεπεΐδ, 
ἈδΏΡΟ Ορἱβίομθ δυ8, 4086 Ῥτοίεδοϊιδ ἱπιραάϊπγοπίμαι δεῖ, 
ἴ.9. ΧΗ͂, 17. οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσι. ΒθαφΦ αυοδὰ δοηϑυμ, 



. 8 

ν-Ψ 

π ΧΡΕΙΑ ..- ΧΡΕῸΣ , δ37 

ΟἿΣ δηΐα δὔτὸ Ὧοπ ἀεϊοτέδξυν; δὸ αυοφὺθ ποὺ δρὺὰβ δαδοῖ,θἨ ᾿ 
δ φουμμοᾶθ σδιότε ροίοόξ, - ποτ ὁπ] ἃ. Ὁ 2:5. 1Π|, 16. - ὃν, 
Φιρφι. Ῥ6. ΧΥ,, 32. οὗ χρείαν ἔχεις Κ οΏ Θρας μαθ66. Τδορίθ. 
Ια τόκῖα Ἰορίτας τον ὉΒ, ΠΟ ΦΙΡΟΤ ἐξ. : 
ΟΥΟΥ ΟΥ̓Κ ἜΣΤΙ ΧΡΕΜ 4 ΑΥ̓ΤΟΥ͂. Ὑιὰλ 135, 

νὲδ οἱ ςοηενέδηπι, Ἰετϑα. ΧΧΙ͂, ,ὃ. Τύρστα νοσίοσομι. ; 
ΧΡΕΜΩΔΗΣ, ἐξ 6. γθι, ἀδρεάογέπι. ὅὄγπεπι. Οοἶλο1 

ΧΙ], 1ο. χρειώδεις. ᾿ 
οι ΑΡΕΜΕΤΙ ΖΩ, λέηπίο, ἀὲπηέξεπι φο. Τ)ιοῖ γο]απξ αυαεὶ 
χκρεμετίζω, 6ΧΣ χαρὰ δὲ ἐμέω, 4υδοὶ Ππἰπηϊίιδ δῖῖ Ἰδοίδθαη δα 

᾿, φῇιὶ νοοϊξοτγδῖίο. δῆχ, άεις, 166. Χ, 6. χρεμέτεσον φωνήν Φοιι. - 
, ίἀε δὰ Β. 3. Ζ. ο6. ἴοτϑαι. Ὗ, 8, ἕκαστος ἐπὲ τὴν γυναῖκα τοῦ 

πδησίον αὐτοῦ ἐχρεμέτιξον ,' απθπὶ ἰσοπτι δια τηρτο ἐγδοῖδε μηδέν 
δ ἤανέγν. Ἐρ. -ααἱ Ζομαπι δὲ ϑογεῆισιι Ρ. δι14, Οοπῇ, Οἴτης, 
“ἰας, δέγροπι; ΤΕΥ, Ρ. 4γο. Β. Τοῖσι. ΧΧΧῚ, γ. 44. ὅγιῃκι, 
ἴε8. ΟΝ, ι. - νη ΗΐρΡΗ.. ἃ ὅν, δέμῖο. ὅγπιπι. οβ. ΥἹ|1, τά. 
Ἡδρεγολ, οἰ ες. Ογνὶ 45. Βτόπι, χρεμεείσαε (ἰῖὰ δπαΐπι βοτὶ- 
Βεπάυπι 6δὲ ῥγὸ νἱτίοδο χραμετίσαῃ), κράξαε, οἷς ἵππος. Ἀπτεαῦ 
Ἠρογολλιε: «χθεμεκέζει κελεχέζεε, ο΄ ἕππορ. διεέάας: χρεμετί- 
ὧτν, ἤχον τῷ στόματι ἀποεελεῖν. 46 ἀασοαυε δὲν. ΣΧ ΧΙΠΙ, 6. 
ὑποχάτω παντὸς ἐπικαϑημέμου χρεμετίζει, ΔῸΡ οἱοπὶ ᾿ποϊάδειϊα 
Βλμχῆς,,, ἢ. 6. βο δ40δο, δε, νοϊαρίαι! ὐἰτημίξ. ΝΙΝ 

ΧΡΕΜΕΤΙΣΗΟΣ, ᾿ἐπμέμδ. ΛΌΠΌΣ., δοίδεπι. ἸοτϑιωΣ 
ΥΠΙ, 6, Αὐε Ἰοροευοξ ΠΌοΧΌ, δαξ- ράσο νβχίοσαηῖ. αὐΐα 
ἐἥνυκ ἐτγτθμα ἴω ρτοϑὶΐμην ἢἰπηλγο δοϊοξ, - ὈΙΟΩΧΌ ΡΊυτ, Ιότϑαι.. 
ἯΙ, 2η. - Τὰ 5, οοπρίναέέο. Απιοδ. Υ͂Ι, γ. Οαρροίδμϑ ἴῃ Ογὲέ. 
8. Τ. ΗΙ, Ρ. 193, ἄδ Ἀ, ]. 1ὰ ἐπάΐοαι. ὅοχ δοῦν. ἴῃ βοηὸτα 
δἰρηϊδοάϊς σοπνένέϊιωπ παρπσι, δορί σηαδάίαπε, ορέραγωπι. ἴδαν. 
φυΐα τυχιοϊζυδ δὲ ΟἸδιῦοῦ τ] ἰη οοην:νἧϊδ οἰ αδηηοάξὲ δυά τὰ 
δοῖϊοε, φοιεθῖ οἱΐδη δοοὶρὶ ρῖὸ ἦρεο οἷαπιονα αο νοοϊξεγαέέίοπε, 
ὑπ ΤΧΧ τορὸ -χρεμεξισμόρ͵ Ἰηἀΐοατο νοϊαἱδδ6 νζάθηζυτ, 
οχ χρεμετισμὸς δυῖθη φῳαπὶνἐθ νοοΐς σἰαέξοηοπι δὰλ φμσπινΐδ 

φιεπεπιδγιέαπε δοηέξιεπι τἰριαῖ. -- ΠΌσ Ἢ, δοπέέγῃ ὙπΠεοα. Ἰοὺ. 
ΧΧΧΙΧ, 19. ὙιΙάο Ρτοχίπρο δηϊοοοάοηεία, Ζ6ς. Ογνέἐὶ 5. 
ἔτγοηι. γρεμετισμὸς, ἡ τῶν ἵππων φωνή. ' : 

ΧΡΕΜΕΤΙΣΜΟΣ ἽΠΠΑΣΙ᾽.Ἅ“Σ, λιηππέξμα ὀφιέέχέιδ. 
ὈηχΟ μ᾽ υτ. Ιϑτϑι, ΥΙΠ, 16... ἽΝΗΝ ' 

ΧΡΕΙΟΣ, αἀρδέέιεπι, ζοσπιδ. “ν, πεαπμο. Ὅσαι. ΧΥ͂, 5. 
Ἢ 8.1. )ὲ δὲ 8. 1ὲΐ, ολέγοσταρλιπι τιοῖαῖ, δῖ δούμέξοποπι αεδὲεϊ, 
ἐρήμμα φιὲδ ϑέίρωαέα πιαπι ργοπιϑὲέν -- μυ, ρϑέξείο. 1 δι. 
Ι, 20. ἘἘλπὐνὰ ἀϊοίτον ϑϑτ6ὶ, φθθην οἰυς ρδσθηῖθ Ὦεο 
οοππηρδανόταπὶ, νυ! αὐοαυθ περι 5 διε 9 76 ὩὨοῖαῖ, 880. 
ΧΥ͂, ὃ, ἀπαιεεῖν τὸ τῆς ψυχῆς χρέος. δηΐπιδο ἀεροαέξιεηι 6. αἰοδὲ- 
ἔωπι Ὁ ΔΙΐαᾳ!ο τορϑῖοτθ, 8. δῃϊπηαπο 6 ὉΟΥροτο σεύθοῦσρ, 00]]» 
Τὰς. ΧΤΙ, 20. Ψ1ά6 ΜΒεγρίον. δὰ “4εἰρἤν.1,...5. : 

ΧΡΕῸΣ ἼΔΙΟΝ, ἀεδέξμπι ργορτγέμτν, ΤῊΝ ΤύΩΤῸ γ πδμεδερτεπς 
πιάπις δι4ι46. Ὥευι, ΧΥ͂, 5. ἘΠ 5: Ν ..} 

- 
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586 : οΧΡΠΕΙΑ͂. 

4106 1]]πεεγατὶ Ῥοῖθοι Ἰοσπα δρυὰ ὅὄγιπεμεσολειπε 166.. οὦ,͵ ἔρια, 
Οομεῖ. ΥἹΠ, 6. υδὲ παρὸ αυἱάθιι Ἰορίεοτ καιρὸς χρείας καὶ 
τρύπος, 8ϑὰ πονἃ ἀϊδβιϊποιϊοηθ σοροπϑπᾶθαι δβὲ χρεέας νεὶ 
χρείᾳ καιρὸς κ΄ τ', ;ἴ χρεέα Βοῦτ, Ὑ5Π τοδροι ἄθαξ, ἢθὰ δέοι 
τῷ ὩΣ, τὰ πομη}}}} οχ δι οδτπηῖ, - ὨγΘΏ ΟΠ}8]4. προοσααγίμωπ. 
Ἑπὰτ, ὙΠ], ν9. τὸ κατάλοιπον χρείας οἴκον ϑερῦ σου, τοϊῖφισαι, 
80 οριι Γμεγὶὲ δὰ ἀουναπι Ὠοἱ ἴυϊ. - ἔπ», 7αοίο, Τοέγαρίά 

ἐδ. ΧΙ], 50. χρεία μου, ορι8 πιξλὲ 6δέ, 808: πδοδδδπι ἤαὐθο, 
6 δὸ. τιοτῖδι, δυϊ ὯΔ δοῖῃμι δἱξ 46 τϑ. αυοᾶ Ῥχοιὺρ 
φυσδᾷ δοηδυῖι οοηνϑηῖὶ Βοργαϊοϊβ. Ὑχάθ δυρτγὰ 6. χφάρμων. - 
ἤν, παοοδδέξασ: ἅ ῬΆτ. Π, 16. κατὰ πᾶσαν τὴν χρείαν φαν, Ἰυκὶλ 
οὐπθαι ἐπα ροπέξαπε τὰὰτι,, γοὶ: αυδπίυχᾳ εἰ '᾿ΟΡα5 (ποτ, 
ΤυάτΒ. ΧΙ, 9. οὐκ ἐχάλεσεν εἰς τὴν κλῆσεν οὐδένα τῶν πρὸς 
ξὰῖς χρείαις» ποτὶ αν ϊαραι δὰ οσοηνένίθτα απεηδλπι δογυαι, 
τῖρυβ μέοδαέμν, 8588. ΧΊΤΙ, χ6. χρείαν ἔχεν βοηϑείας,, οριμε ᾽α» 
Σ᾿ κακῆλο, ϑίο μϑδμδ 6ὁ8ὲ Ῥτο Ὁρμδ 48ὲ Ἰαρίϊυς αρμὰ Κρ, 
«4:5. 111. ν. ά4φ,. Μίάο 2Ζεγέξονν. δὰ ϑαποείέ Μξπ, ἸΥ͂, νυ, ὃ, 
Ῥ- 79. ϑῖτ. ΧΙ; 9. περὶ πράγματος; οὗ οὐκ ἐσεέ σοι χρεία, ἐδ 
60, φμοά ἐμα͵ πἰΐ ἱπέεγϑοί. Γωμΐσ. φισα ἐα ποπ πιοίδοέάξ, ϑ8ὶτ, 
ΧΙ, χΆ. τίς ἔστε μου χρεία ἀρεσκείας; φυϊὰ ορι ταϊΐ 6δὲ, υἱ" 
Ῥἰδοθδτα ἢ δὶν, ΧΠῚ, 9. εἰς ἡ χρεία σου; ηπϊὰ ορμ6 δὲ εἰδῇ 
ϑιτ, ΧΥ͂, χ2. οὐ γὰρ χρεέαν ἔχεν ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ. 8γιν5: πο5 
φηὶπι δὲ εδὲ εἰξἐῥέαϑ ἐλ λοπιὲηε ἐπέφμο, 51:. ΧΧΙ͂Χ, 2. ἐν καιρῷ 
θείας» ἴῃ ἴθηαιροῖο ἐπαϊἐψεπέξαε,, νοὶ: φνο ορμδ δαδεί, ϑ8.1:, 
ΚΧῚΧ » 5. εὐρήσεις τὴν χρείαν σὺυ. ἰπνδηλθδ, σμοαῖ ἐὐδὲ Ὡδοθι» 

,βαγέωμπι εδῖ. δῖ:. ΧΧΧΥ ΤΙ, .. τίμα ἰατρὸν πρὸς τοὺς χρείας. τι, 
, μαῖς αὐτοῦ, Βοποτα τησάϊουπι Ὠοποτὸ ἀξρηο, φμο μεὶ ἐϊΐο 

Ῥοδϑὲξ." ΟΟμέ. 2 εοϑοἱὶ “ἄνογε. ϑαον. 118, 111, ο. 3, μ, “36. 
Νίδοο. ΤΙ, “8. εἶναρ ἑκοίμους εἰς πᾷααν χρείαν. Ζαέξμεεε νοτιϊϊ: 
:ι2 ραγαίξ φὁδοσηξ αὖ οπιπέα. 1 Νίαοο. Χ,, 57. κατασεαϑήσεται 
ἐπὶ χρειῶν τοῦ βασιλέως, φτασβοίοιωῃς ποροέξῥε τερῖδ. 1 ἹΝίαοο, 
Χ, 4. ἀπὸ τῶν χρεεῶν, νεἷ, τε 8}.) οἱ ἀπὸ (Ἰδροηἄαπι ξοτῖο ἐκὶ) 
τῶν χρειῶν, 4τιΐ ἀεδέέἐο οπὲρ δνιοδέδ ᾿μρφόρανε διηῖ, Ζιαἐέΐπμα νοῖ» 
τῖῖ : φιρὶ 8047 ποφοίξα σγαπέ. Οουξ, 1 Νίδοο. ΧΙΗ͂, 3». ,Μδεοο. 
ΧΙ, 65. τῆς χϑείας, α περοιξίδ δεγεηίδ. Οοπιρέ, εἰ «(24. ᾿ναδοὶ 
“ρας, ἰοτῖδδδ6. τϑοοῖϊι5. 2 ἸΝῖδοο ἊἼ, “4, Υ1Π, 9. ΧΥ͂, ὁ. 
Αοι. ΥἹ, 5. εἐ δὴ Ἀ. 1. δέοπετιη Ρ. ὅ80. δο 7,6». Ν. 7. 6. ἢ. ν. 

. 2 Μδοο. ΧΗ͂, 30. τὸ τῆς χρείας ἐγεγόνει, αἀπρα ορμδ ογαξ, Βοβεῖ. 
δεὰ ἐγυϊτηβ ϑμπαθιδ τϑοῖο δὶ χρείαν ἐΧρ)ῖοδῖ ρωρπαπι, 3 

᾿΄ἍΜδοο. ΧΥ͂, 48. ἤν: δὲ ἀπὸ τῆς χρείας, Ορόγ6 ἀυῖδπι Δ050- 
1υἴο.  Επ5α: Υ̓ λ7. ὁμ] ἃ. γπὃ5, πεξγιξδέεγέκιτι,, τρδιε. 00]]. 
Ἐπὰν. ΥἹ, 19. εἰ ὅ Εδάς. 111, 18. οἰ414. γη3, Ἅἀἴαγα, οο]}» 
Ἐπάν. ΜΙ, 20. ͵ , 

ΧΡΕΙ ΑΝ ἜΧΩ, πσούσεεπι λαὖδο. Ὑ8τι, εἰδοξάενο. ῬΙΟΥ͂. 
ΧΥΙΠ,, 10. οὐ χρείαν ἔχεε σοφίας, ποὰ ἱπάϊρεϊ δαρίεπΐδ, 
πδΏρΡΕ Ορίμβίομο δυ8, αὐ86 ρῥτγοξθοϊιδ ἱπιροάϊπησηῖυπι δεῖ. 
ἴε9. ΧΗ͂, 17. οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσι. ΒδθφΦ αυοδὰ δοηϑιο. 



᾿ᾷς 

΄ ΧΡΕΙΑ .- ΧΡΚῸΣ δ3᾽ 

ὶ θυΐ. δοΐ αὐτὸ Ὡθῃ ἀελοςέδξον; δὸ αυοθυθ ποῦ ϑρὰβ δαδεοῖ, ᾿ 
80 ρουμβοὰθ οὗτοτο ροῖοοϊ, - πῶ ομδι ἃ. Ὠ8η, 1Π|, 16. - ὺν͵ 
διρε. Ῥ8. ΧΥ,, 2. οὗ χρείαν ἔχεις . ἸοΏ Φῶς μδθ66. Ιωρορίὁ. 
Ια τοκῖϑ Ἰορίταν 9» ὉΒ, ΠΟ δΩΡαΥ ἐδ. ες 

ΟΠ ΤἈΟΥ ΟΥ̓Κ ἜΣΊ ΧΡΕΜ 4 ΑὙΥ̓ΤΟΥ. Ὑγθὰ π13), 
νὲϊα οὐ ςοηέγέέιπι. Ἰοτϑα. ΧΧΤΙ, ,ὃ. Τὐθόστα νοχίοσυμι. ΡΝ 

ΧΙ, 1ο. χρειώδει. ἢ ' . 
ΧΡΕΜΕΤΙ ΖΩ͂, λέηπέο, ἀὲπηίξεπι ο(ο. Ἡὶοῖ νο] αηξ φυαεὶ 

χκρεμετέζω, 65. χαρὰ οἱ ἐμέω, 4υδεὶ πἰπηΐτυο 511 Ἰαοῖοθαθβθα. 
᾿ φῇαὶ νοοϊξογδίῖο. ηχ, Ἰάεδω. 165. Χ, 5. χρεμέτισον φωνήν σοι! 

, δε δὰ Β. 1. Ζ.. 8ο6. ἴοτοαι. Ὗ', 8, ἕκαστος ἐπὲ τὴν γυναῖκα τοῦ 
πλησίον αὐκοῦ᾽ ἐχρεμέτεξον κ' ηιϑην Ἰοοτ δὰ πηοτϑ ἐγαοῖδε ζιμηδὲς 
πο ἤϊηνέγν. Ἐρ. .«αα Ζοηαπε. δὲ ϑαγεῆμηι Ῥ. διά, Οοπῆ, Οἴομι. 
46, ϑόοιπ, ΤΥ. Ρ. 450. Β. Τοῖσι. ΧΧΧΙ, γ. “4. ϑγιαι, 
ἴδ, ΟΙΝ, 1. - ῦη Ηἰρῖν, ἃ δὴν, οἰκο. ὅγπιπι, Ηοδ. ΥἹΙ,, 1ή;. 
Ἡδεγολ. οἰ δος, Ογνὶ ὲ 475. Βγόπι, χρεμεείσαε (ἰῖὰ δαΐπι δοτῖ- 
Βεηάυμι 6δὲ ὑγὸ νἱτίοβο χραμετίσαρ), κράξαε, οἷς ἵππος. Ἀπτβαν 
ρογοΐῥιεο: χρεριεκέζει, κελεχέζει, οὖς ἕππορ. δμέααε: χρεμετί- 
ὦιννγ ἤχον τῷ στόματι ἀποεελεῖν. Ὑίἀ6 ἀυσαὺς δ.ν, ΧΧΧΙΙ͂, 6, 
ὑποχάτω παντὸς ἐπικαϑημένον χρεμετίζεε, ΒῸΡ οκοιὶ ἐποίἀδαῖο. 
Βἰμαὶς, ἢ, 6. που δ4086, δε, νοϊαριδιὶ δὐμληρίξ. ἫΣ 

.ς ΟΧΡΕΜΕΤΙΣΜΟΣ, δλέπμξέμδ. ἈΌΠ Δ, βοίδιοπι. Ἰοτϑιαὶ 
ΠῚ, 6, ΑὖὐεῊὲ Ἰοερογυοῖ ΠΗ ΧΌ, δε ράχο νκίθσγυηϊ, αὐΐα 
ξῆνυκ ΣιχΈ6 8 18 ΡτΟΦΙ ἐπε ὨΪΠΏΙΓΘ 6016,. -- ὨΟΏΧΟ Ρ]τ, Ἰοῦθαι. ὦ 
ἯΙ, 3γ.-- τ, οοηνίναξέο. ἀπιοδ. ΥΙ, γ. Οαρροίδμϑ ἴα ΟΥέέ, 
δ. Τ. ΗΙ, γ. 195. ἄδ ἢ, 1. 16 ἐυάϊοοι. ἴοχ δοῦν. ῃ ροπότα 
δἰρηϊβδοός σομνένέμπι παρπώπι, δρίσησδάμηπε, ορίραγιπι. ἴδαν. 
φυΐα τυχοοϊξιιδ οἱ οάτηοσ πιυ]υδ ᾿ἢ οοηνινἧϊδ εἰυδηγχοάϊ δυάιτί 
δοϊοῖ, φοῖεδι οἵΐαμι δοοὶρὶ ρτὸ ἦρδο οἶαπιοῦε αο νοοϊζεγαέξοπε, 
ὅτις ΤΙΧΧ νορὸ -χρεμετισμὸς͵ ἰυάϊοδτο νο] 1886 νζάθηϊατ. 
οχ γρεμετεσμὸς δυϊθπη) φῳμαπὶνέδ νοοἱς οἰαέξοηοπι δὰξ “ιεσπινῖθ 

τιεπεπιογιέαπε δογέξιεπι τίριαῖ. - ΠῸΌΘ Ἢ, ἐοπέέγ. ὙΠεοά. Ἰοὺ. 
ΧΧΧΙ͂Χ, 19. Ὑι΄άο ρτοχίηλα δηϊοοθδδθηκῖα, ζϑς. Ογγεδὶ 18, 
ἔἄτγεηι. γρεμετισμὸς, ἡ τῶν ἵππων φωνή. ᾿ 

ΟΟΧΡΕΜΕΤΙΣΖΟΣ ἹἽΠΠΑΣΙ.Ἅ“Σ, λιπηπέέμθ ὀφιέέᾳειϑ. 
. δδΩΧΟ μ]υχ. Ιοτδϑα, ΥἹΠ, 16... ἔν τος ἊΨ» 

. ΧΡΕΌΟΣ, αἀδεδέξμηι, ζοεπιδ. “ν, πιαπμ6. Ὥραυι, ΧΥ͂, 5. 
Ἵ ἢ.}., )ξ δὲ Δ}18ὲ, ολέγοργαρλιπει ποῖϊδῖ, δὰ δοῤμέξοποπι αεδὲεξ, 
μαᾶτη φιρὲσ ϑέρωαέα πιά ργοπιϑὲξδν -- το, μϑεξέῖο. 1 ϑᾶτα. 

Δ, 20. 1δὶ αὐ ἀϊοίτον δδαιθθὶ, φυθῶν οἱυβ μαγϑηῖοα Π6ο 
οοππηρἀανόγδεηϊ, ὅν ἀὐοηθθ περέμπς διμπεῦα ποῖαῖ, ΘΔ. 
ΧΥ, ὃ, ἀπαιτεῖν τὸ τῆς ψυχῆς χρέος, δοΐταδο ἀδροοίξιεπι 8. αἰεδὲ- 
ἔἕωπι δὸ αἸἰΐατπιο τοροῖοτο, 8. δ ϊπηδπο 6 ὉΟΥροΙΘ σζούθοῦσρ, Ο00]]» 
ἴναις. ΧΙΠ, 40, Ψιάς Βεγρίεν. αὰ Αἱοὶρλν». 1,..5. , 

ΧΡΕΌΣ ἽἼΔΙΟΝ, ἀοδέξωπι ργορτγέωπι. Ἐιν ΤΥῸ , πεξιιαπᾷ 
πιαητις δφ46. Ὥκυϊ, ΧΥ͂, 2. Ν᾿ “ν 
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᾿ὗ ΧΡΕΩΔΟΣΡΑ͂, τοιδέεῖο δεδέεθ, ᾿ἈΘύ, νἀδεέε, Αψμ. 
Ὅδυς, ΧΧΙΡΝ, αὶ, 2πο. Ὅεαι, ΧΧΙΨ, χ5. Τὰ 2 έοίίωε. ϑοὲ 
ϑολαν[οηιδοτρίμε αὰ ἢ.1. οθεοτνανέϊ, νοσδαι βταδοδη Ῥοζίυε δὰ 
ῬΊΣ2, ρίρπεσ, ροτίϊποτο Οδοίσσυις »έσηδ δὲ ρμαϑέδωπει ργὸ 
γμὴρποτξ σαρέμη ἢ, 1, ἔα ΟΣ 86 Ῥοσπιδπίας. ' 

ἘΧΡΜΩΧΌΠΪΠΕ δ. ρμανέσηι ἀσδίεὐ ἄσπια, Ῥαοδὲν. πιλέοιρα 
απιδέξο. 4 Νῖδοο. ΗΠ,9. χρεωκοπούμενος. Ῥοτιΐηοῖ Πὰς ρ]05958.2» 
“γολῥί: χρεῶν ἀποκοπαὶ; ὅταν τὰ ὑπὸ τῶν πενήτων ὀφειλόμενα τοῖξ 
μῤήκαλη ἰἀνυρούεαι. Μίἀο ΄Πποηαδ διέ 6. ν. μορβειμενδνναα 
ἢν ΧΡΕΩΦΕΣΛΑΒ ΤΗΣ, ἀεδίἑον. ἘΣΌΞῸ ὗν, “ὧν δαἰϊῥάϊεαι 

ἐπηο, 'Ῥτον, ΧΧΊΧ, 15. (868 :1Ὁ9Ὲ τοδροπάοε μοκία» τῷ δὰ 
ΨΙὰθ ὀαρτα 8.. ν. δανέεσνης.) ὙἹΙὰδ εἰ ΤῸ». ΧΧΧΙ, 5». υδὶ 
χθεωφειλέτης 68ῖ, αιὴ ἐπ τοχῖα περδταῖοο ν' 56. ἀϊσιταν γὩ τὴ ὗν, 
“ἐν ἐδείθ πιδαα, δχ .δοιῦθατδ ϑοληανίξ ἀ6 πιοαῖ, ἐέδιγ. Ῥι 471» 
Ὑίδοπῖον δοΐϑαι ρδϊ ΙΤὰζε, ΟΥ̓ΔΌΟΣ δοσορἶθθθ 2} ῬΓῸ ὠφωγᾶθ 

. Ἄῃέαθ, ὦὼ 7οοπονὶϑ πιθὲ, ΘᾺ διδῦ. μον εεγολ. χρεωφειλέτης, 

ὁ τὸ χρῆμα ὀφείλων. | ᾿ς 

- ΧΡΗνΖϑ,, ορωϑ λαῦφο, ὄρδο. ἐπαΐρεο. γδτι:, εἰοϊεοξαξίο, 
εἰδεϊ εν έωπι, ϑγήιπι, ἴον. ΧΧΊΤΙ, 5, μ) χρήζεε, τινι ἐπαίρει 
δὺὶϊ ρουΐοε: τρη εὐϑὲ δέαέδηι ρογοὶρέξ " 80. νοχ. ϑῦσ- Ὦ. ]. πιο 
ἐοπγπηίοο ἐξέαηε ἐρϑᾶτα ταὶ ποὶαΐ,. 9μα αἴὐψηδν αἰεἰσοίαένν, 
αὔεοᾳυο ἔπξον α]δὰ ὡδἰ  ἰξα θην, σοπιπιομπι. Ἐωξραξια ϑγπηπα: 

᾿ ρἤμηι δδοιαϊοβ ὕδηδ: φωίξα ργοσειί Θεὸ ὃ 7εδν. ἴον. ΧΧΙ, 2:. 
«ΒΝ, σροπδίο, ἀσέπιοπέωνα, ρέσνεμδ. κ ϑαα. ΧΨΗΙ κϑ. ν)] 
Τλεοά. καὶ ὃ ἐὼν χρῆζωσι γνώσῃ. ωϑρὶς ΕΣ, σητν,, ἐπόῤ 
δεπεία, πϑοοϑδέξασ. ᾿ ἰτόταταται Ρ Θὲ 'ς) 2 δὲ 5 ἴδοὐδῆδβ ὁδδ Ὠθ4ι 
Τατὰ ἴῃ 1 δ τῖ8 σοτίρεῖθ οομέξιβῖο. - ἔς, αηρμδεία: Το, ΧΙ, Ν 
δὶ ῥὲο ϑϑὺ Ἢ, σπριεϑέδα νοδία, Ὦ. 6. φμαπάο ἐη. ὠπρδε αν, 
σα ἑπείέαδ γοααοέῤ ὁοέἐδ, ΤΙΧΧ Βαῦϑηῖ: ὅταν χρήζετε. φυδπόσ 
9Ρ6 πισα σὲ αιεπεζέο ἐπα ἑοῖς. ΝΟΣ ππ816 μὐλμις ὦ βοηδια, Κ᾽ υΐρ. 
γδοσεοίέαιϊο οὐπιρ δὶ, « γε, Ῥοέο, δεξθηι πιιέμεεπε δέσπο. 3 Ἀθβ, 
ΥἹΙ, 5. δεο. Οὐπιρὶ. κεχρησμένον. 1.686 κεχρημένον, "εμέμαξμπι, 

,. ΧΡΗΓΜΑ͂, τες, ποροίέξεπε, Ῥδοιΐα, αἰνέξέαε, οβοι, 
7αρωδαίεε, 4πδὸ ἀϊουπέυτ ἃ χρῆσθαν; Ἀ. 6. δῷὸ εϑοπᾶο, φυοὰ 
οἷβ δὰ δυυπι ἈΝΟΣΏΠΙνΟ τιδιιηὶ δὲ οομπιοδσηι; πἰδπάση εἷϊ 
δἷομπι ορέ6 Ἰαϊΐηο ἀϊουμίος δῷ ορϑ δὲ ορ:ϊυ]δηᾶο, αὐοὰ ορόπι 
ἔοτδτξ ᾿ηάέροπεῖδο ἔτο ἐδ δὲ δἰϊόμπδθ, ἼΞῚ, ρογδωπθ, ἵἢ 
7656, ποροξέμσυ. Α41. Ν᾽ ἔῆϑση. ΧΙ, χά. - Ἴ1, νἐα. «΄4ι. ὅγημε, 
Τλεοά, Ῥτον. ΧΧΧΙ, 5. δὲ ρδειξσι δοῆδϑυμι σκργθεβοσγυπξ, ρει» 
εἶπ τοσροχότομξ ποίξομθια νἱδώ6 δὲ εὐγδὲδ, 4δπι νΌΣ βοῦΐ, 
ἀδηάοσυς Βαδοῖ. γιΔ6 ΘΌΡΓΑ 5. βίος. - 05, ἀπροηέμπι, 10}. 
ΧΥ͂ΙΙ,, 1χ7..- ὍΠΏῷ, »γσέέωπι. Ῥτον. ΧΥ͂ΤΙ, ιδ, Ζ αἰ. αἰἐνίίδαι. 

Ἀεσῖο. - οθτϑ, ἐμοϊούπην, ον. ΧΧΧΥ͂Ι, 6. εθο. ὐπερὶ. χρη" 
ματα, δὰ νἱῖ!089 γεο κρέματα. -΄ 353) Ρἷυσ. ορϑβ. 2 Ῥδτ. Ϊ, 
15. πλοῦτον καὶ χρήβατα , ἀν᾽ δὲ ορϑβ. Ὑ1ὅ εἰ ν᾿ 11. 9 
1ο8, ΧΧΗ͂, 8. - "ωλ51) φωύσέαμέα, Τδῃ. ΧΙ, χ8. δὲ 24. 390. 
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οφδτνολίο. δἰ.) ΣΧ, 8. δ᾽ χρήματα «ποῖαι “κχδειαϊ οπρέαίπερ, 
ἀναγ εέζαι. Α(γαδδ: ἀπιὸν βερωρέαε. ζίδογοῖ, χρημα, πράγμα 
πλοῦτος » οὐσία ν' λῆμμα. 116 αἴϑαυς ἶνλς.. ἐγκέξἐὶ Π45...Βγ6πι. «ἀ 
οἰν! τον ϑωξασθ νὶ χρῆμα. Οοπξδγ θὲ ϑιυάσαμ ν. χρημάτων, 

. πὶ Ρ]ϑηΐυδ ἂρ δο νοοῦ ὀχρουξοχσ. ..1...- τ, 
Ἂς ΧΡΗΜΑΤΙΖΏ., ἀἐνέημεπε τοοροϊερεηὶ ἀρ, ϑγαδιοδεπι φάο, 
ἔοφιμθν. “Δ. Ιδεϑ. ΧΧΥΙ, 2. χρημάτεεῖς ἅπασι τοῖς Ιρυδαέοις 
ἅπαντας ἐοὺς λόγουφ. οὖς, συνέταξα χρημοιεέσπεε αὐτοῖς, λοφιονὶο 

᾿ φιαῖθοϑ [πη ἀδοΐθ οανηΐα νάτρα, αυδο φγδδοορὶ εἰδὲ, αὐ Ἰοαυδι 
χαιὶδ ἰἢΐ8. Ιϑεο, ΧΧΙΧ χ8. λόγον. ἐχρημάτεσαν ἐν τῷ ὀνόματί 
βόυ5 ψαΐδυπι ἑοσμέξ δεὴλδ ἀὰ ποιιῖπθ πιὸ. Ἴφτοιι. ΧΧΧ,, ὃς 
δοιῖϊδθ οπιῃὶα ψϑῖρα., δῷς. ἐχρημάτιαα: πρὸρ σεν 4υδα ἰδομέμα 
διε δἃ ἴο,. γ͵ὶά46 ς;, Ζετοπι, ΥΧΑνι ἅ. εἢ φοηῇ, Ηεδν. ΧΙ, 45. 
Αἀάᾶο πο. ἴδγεπι. ΧΧΧΥῚΙ, 2. -- ἨῚ, να, ἕέδεν. νΆορ» ΧΥΤΙ,. 
427. 1ἰὰ ὲοϊέκιδα δοᾷ οὶ ροευβ͵ δά να (Ὡσοά Θαλλέω ποι 
Ση8]6 ρὲῖ αὐξωμαῖ αρονγθ τταπδῖυ]λτ, Εἰδ ἄθαι ηοιϊομοα, ξολιλϑδ 
φαοαῦε ρυδλεοεταϑε υροῖ! ζρηματίζειν ἰ διχρῆμας. το, τι6ρ0- 
ἐδμεπα.λ τοξοτϑ ἄμπι ἰήσιος. -- γον» ΕΠ ΡὮ, ἀηνρηαδεῤπὴ ργφὴ μη 
ἐλο, οοπασπιπο. 1οὉ. ΧΙ, 5. οδε᾽ δέ μα μὴ ἄλλωφ σοι κενζοϊματις. 
κέναι, ἥν, ἀναφανῇς δίκοωος ; φυιῖιδδὶ απέθα τῖϑ ἢ αἰΐτος εἰρὶ 
γδεροπ:εϑα, θυ ῖι ὋΣ ἀρ ραζϑδδβ ἐπε 9 Σ᾽, αὐ φι δόηοει ϑεδαπι 
Ἰορίτασ δρῃὰ οχίοσοβ. γὶάθ Ζος, Δ, ΖΤ' 8. ἢ. τ... -᾿ Ἀν. γφίο: 
Τενεπ! ΧΧΥ, ὅ0. κύριος ἀφ᾽ ὑψηλοῦ χρημᾳκιδῖ, ἀοιηΐπιδ δὉ ὁχ-. 
6 6160 γϑδροπδιεπι αἰάδίέ. ἸΡ1α, λόγον χρηματέσεε ἐπὶ τοῦ τόπου 
αὐτοῦ, γοτθυτα γεοροηαεδίξ δαρεῖ Ἰοουαι. ρα. Ὁ το 49 τθῖὶ 
ὀχριθδδεσθηΐ, ποὰ δυΐοπι Υοδῖ8 μτορσγίδοι δἰ ρ βϑαῖτῖοη θαι, 
Ἡεεγοῆ. γρηματίξεταε, ἀποκρίνεται, λαλεῖ... ψιᾶ6 Σ᾽ οἴδιοπι δὰ 
ἹΜδτιΒ. " » 13. Ρ. 56. δὰ 1,πο. Π| 46. Ρ.. 488. οἱ δα Ητορετ. ΧΙ, 
7. ῬὈν)3-- ὃ ὌΝ πρὸ ὌΝ ἀτε᾿ τε 

ο΄ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΙ͂Σ,, γϑεροηιδπι, 'ὰ ρΘΏΘτΘ, ἐρδοϊδτζϊηι 
γεϑροηϑιοτι αἰἐνέημπε, οτασζεπι. α Νίάρο.- 11) 4, χρηματισμοῦ 
{Ὁ στον, αἰἐνέηο γδῃΌη80 ἔδοῖο. Οοπέ, Άοαι. ΧΊ, 4. ἃ Νίδοο. 

» 17: .«ἐπιδόντες τὸν ὑπαγεγραμμένον χρηματισμὸν, ἰταάδηϊρ8 
δ ρδογρίυτι γϑδροηδιπι, Οαβαμδοης ἴᾳ (᾽ ἀδαμδονξαπὲβ Ρ. οὅ: 
ζρηματιαμὸς νἱΔεΐωτ ὁ6βδ σοιητη οὨἑξοτίθαι Ἰεραιῖδ ἀατὶ δολτυπι, 

ΧΡΕΜΑΤΙΣΤΉ ῬΙΟΝ, ἰοομδ, μπϑπίφ γόβροπϑα ἀαπέμνς, 
ἴοοιιδ γϑῦμα οαρϊραηαΐα οοηϑεέξέμοηαίδηις ἐοδέϊμαΐμδ, μδὲ ἐμ, 
γεαἑδμ, 1ἴ. δοϊέμεπι, ὉΔῚ, φάγέμπι. 44ι. Τἠεοά. ἃ Ἄϑρ. ὙἹ; 
ὅ. 16..9. 7π0.  Ῥατ. ,.75. Κις. ἔπ ογἀσεέιπυ ἀοπεμϑ, “(4 " 
ϑγπυπι 8. ΧΧΥΤΕ, 5, 8 Ἐπάτ. 111, ιὉ. ἐκάθισεν ἐν τῷ χρῃμα- 
τιστηρίῳ, δεάδθδι ἴὴ δράξο.  νν ἘΣ συν δ Σ 

ἽΧΡΕΙΣΙΕΎΩ , μρὶδὲδ φοπι, μεῤδέδαέεπε αετο, οἱ οχ 
αῷλαποῖο ροέεπς δὲ ἶνες δὲ) μάτι ἐξ ῬγΟΘΡΟΤῸ ὙΘΡῚΡΤῈ 
δέαέω φαμαίεο., εἰ ἼΥ, 4. δἰγ. ΧΠῚ, 5: ταδὶ τῷ ἐὰν χρησιμεύσης 
ὁΡΡοπίτυν ἐὲν ὑστερήσῃς. δγγμδ: δὲ Πὲνεδ 8. ρυοθροῦ ζιρογὲρ. 

ἘΧΡΑΣΙΜΟΜΟΙΈΩ, ἐμῶα ἰοάαον. Ὑιὰθ ἱἰμπέγα 6. 
ἐρήσμολογέω. ἼΑ, πες ἢ 

- - ὶ : - τ΄ 

Ἰ 
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ΧΡΗ ΣΙΜΌΣ, αἰὶδίο. ὉΧᾺ, ἠμασοέμα, ἰποναπι, . ΟδΆ, 
ΧΧΧΎΥ͂ΙΪΙΙ,. 25. τέ χρήσιμον, )ὧϑὶ Δ ΐ κέρδος. - "ἘΔ59, Το 
δέίαδιι, ποιπϑη Ῥτοῦτ. Ζαοῖ. ΥΊ, 1ο. 82ρ. ΥΙὯΙΠ, 7. ὧν χρησιὉ 
μώξεερον αὐδέν ἐστὸν ἐν βέῳ ἀνθρώποις ; φυΐϊδιβ Ηΐ81} δδὲ πιαρίβ.. 
μίΐφ, δου ργαθεέαηεδ οἴ δαΐμανο ἰπ δο νἱῖὰ Ποιιίηΐδυδ. ϑ,γ' 
Χ, 4. τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ "εἰς καιρὸν ἐπ᾿ αὐτῆς, ὉὉ1 ὁ σοτοπιαῖθ 
5, ροϑῖ γρήσεμον κὰν ϑ μοι τὶς βασιλέα ααἰ ἐξουσιασεῆν, Ῥτα6’ 
οὐπῖο Κ᾽ ἰφαέο, οὶ δεδδὲ : οὐ μέξέοπι γδρίον δῆς φιεδοξέαδὲξ ἐπ ἐδπν» 
Ῥμδ σώβαν ἐδίαπι, ον χρήσιμος γ6] δαπι ποῖδξ, φιΐῤ ρέμδ δ 
ἑδοησια 98ὲ ὅτι πιεποτὶ, νοὶ Γοἐῤοἑξαέοπε ἐοὰὶ Ῥγοδρέόνιπει γορυπι 
σἑαέμπι αὔεγοπέσνι. Μία δὰ ἢ. 1, Ζιέπάο, δὲ ἘἙξοοῖ. ΧΥ͂, 4. εἰ΄ 
ΔΌΣ ΙΧΧ. Οααδο ἴὰ Ἐδΐες. αὁ Ζοοίε φοιϊδιιδάατα δον σηέΐαγωπι 
7εεω ϑιγαοέάαε Ῥ. 19. Ἰεξὸτθ πιδυυῖ τὸ χρήσιμον, φωοα δοπιη 
εἐ εαἴωέατε 68έ. ἐππιτιηριο ἃ ἐν 3, Ὁ 

ΧΡΆΣΙΜΟΣ. ἘΜ], μεῖδλε φωπι. νῶν, ῬγσθρΕΙΟΤ, 
ἙξΖεοἢ. ΧΥ, ἡ, ἜΝ ἥ : 

ΧΡΓΊΣΙΣ, μσμο. ὑκν ρατῖ, Ῥα. Ῥεέέξεσ, γορ αέμωε. Ἢ 885, 
1,8. Ὑίάο σὲ 82ρ. ΧΥ͂, γη. 15. ϑϊτ. ΧΥΤ͵ΤῚῚ, γ. τέ ἄνθρωπος; 
'καὶ τί  χρῆσες αὐτοῦ; Ἀ. 6; ααϊὰ εεἐϊέεαείς ροῖεδῖ Βρτῖο δἴδετο 
Ἀθεοῦ Ἰιορίταν φυσηῦθ Ππάϊδ. ΧΙ, τὸ. 60, οσᾶ, Ζαιΐο, 
οεὰ Ἴσοο χρῆσιν ἰδὲ ἷπ Δ}116 11 τῖδ τοϊΐυϑ Ἰορέξακ «λῆσεν, αἱ 
μκλῆσιῤ οἷῖ ἔρδεα οοόπᾶ,, ἐρδιπι οοῃνένέμηε, ἀαἷ φμοαῖ φιρῖο ἐπυί!α» 
ἕμν, ἷ, 4. πότος εἴ συμπόσιον, ηυδιυδἀπιοδυπι ἀτὰρ, κἶσιλο 
ἐπνϊεπεΐοπισπν δὲ σοσπαπε ἢ οἴδῖ, " 

ΧΡΗΣΜΟΔΟΓΕΈΩ, αἀϊνίηο, ναέξοίπον, Ρῥαφάϊοο. Ὁ, 
σμαεγο. ἴοτοι, ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, (ΧΙΙΨ,}) 4. οὐ χρησμολογεῖ (εἰ 
11δτὶ χρησιμολογεῖ ) εἰρήνην τῷ λαῷ τούτῳ, ἀλλ᾽ ἢ πονηρὰ, ποῦ 
Ῥγαδαϊοϊέ ρορυῖΐο Βυαΐο δοῃα, δὰ ἴδπίμηι τι818. ζγεσγοῖ, χρησμο" 
λογεῖ, προφητεύει, μαντεύεται. Αἀὰο «(γἱοἰορῆ. «Ἵν. ν, δά. εἴ 991.. 

᾿ς ΧΡΗΣ ΤΟΙ ΘΕῚ, πλοῦν ργοδὲέέαν, δοπὲ πεογ δὲ, λωπιαπ 
ἐαε. δῖ.. ΧΧΧΎΤΙ, }ζ. ουδὲ χρηστοήθεια Θρρουϊίοτ τῷ ἀνελεήμονι. 

ΧΡΗΕΣΤΟΙ͂Σ, δομμδ, δεηέφημα, οἱσπιθηδ, ἔδηδε, με, 
Ῥγεέξοϑι.5. Ῥ5Ὸ οΒαϊὰ, δον, ργαδεέαηε. δα, Τ|, 54. ἐδα. Οἦμ. 
ἀπὸ χρυσίου χρηστοῦ, ἀτιγο οὗγγαο 4. ραεγο. « 518. Ῥε. ΧΧΧΠΙ͂, 
8. γεύσασϑε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὃ κύριος, ξαδῖαϊο οὲ νἱ ἀεῖο, 
4πδπ δεηέρηιο Τ)οταΐπδ. Ῥε. ΤΟΟΧΥΠΠΙ, 20. γρηστὸν τὸ ἔλεος 
σου., διυπιπιὰ 66 τιϊδοιϊοοτὰΐα ἴὰΔ. Υ͵ὰθ σὲ Ρε. ΟΥ̓ΠΙ, 20. 
ΤΧΧΧΥ͂, 4. σὺ, Κύριε, Ἀρησεὸς κοι ἐπιδικῆς, ἴα, Τοαιΐπο, 
εἴσηιεηϑ οἵ ἰαἀιϊρους. Ῥε. ΟΧΥΤΙ͂Ι, 809. τὸ κρίματά σου χρηστὰ, 
ΞΣαάέοΐα γα ἔρια. Ἰετοαι, ΧΧΊΥ, 8. τὰ σῦκα τὼ χρησεα, βοαι 
δοπάδ. - ὮΝ, ῥγδέίοδια. Ἑποοῦ, ΧΧΥΤΙΙ, 5. πάντα λίϑον 

χρηστὸν, οὔποτ Ἰαρίἄοπι Ῥγϑδέοδεπι, ὅ. Ἐπὰς. ΤΠ, 57. ἀπὸ 
χρηστοῦ χαλκοῦ, ΒΘΌτ. Ὡ319., 6011. Ἐάν. ΥΙΠ1, 27. 1 Μδοο.Υ͂Ι, 
11. ὅτε χρηστὸς καὶ ἀγαπώμενος ἥμην, πδαι ἔοϊὶχ ὁἐ ἀϊ!οοῖυ! 
ὁτᾶτι. 7.6ς. Κδί. χρηστὸς, ἡ αραῖι, φμανέν,, τρεέδέφ, ἐμοιμρὦμε. 
“ Μίαςο: ΓΧ,, 10. τοῖς χρηστοῖς ᾿Ιονδαίοες, ορεέῤπιῖε Τυὰδοεὶ!, 
ἀυχῖα Κωϊραξωπι. ἢ 

, 



᾿ ἮΙδο εἰ Ῥε. ΧΧΧΥ͂Ι, 5. ΟΧΧ 

- δ 

ῇΧΡΉΣΤΟ ΤῊΣ, δονέίαι, δεηύφηίεαε, οἱοησηεέα, Ἰόπίέαο, 
δοπεπι, Φίΐαρι δΘΏδ διοτα]ὲ, 1ἴὰ ἀἰοίαμι, 4ποὰ ρΡ]δοοῖ οἱ ρτα- 
ἔσπι 6ϑὲ, διΐδιι δσβανδς π|}]}ἰαῖεπι δθΐδες, 11. δοηοποίωηι, ζδἐϊ. 
οἰία5. ὅν. Ῥε. ΧΧΧ, 4. εἷς πολὺ τὲ πλῆϑος τῆς χρηστότητός 
4ου, η4πδπὶ τη] εἰρ} οἷα δας ἔα δομοἤεία. Ῥε. ΟΧΥΤΙ, 66. 
μμΆ. 5 Ἐπ ν ΨΟγαᾶπι σίρέμέσηε..- ἈΠῸ} δοπδδ, δοησι, Ῥε. ΧΙΙΙ, 
“. ά, οὐκ ἔστε ποιῶν χρηδσεδεητα, πΟὴ, σδέ, φιὶ γοοίο ζαείωε. 

χίν, λὅ. ὁ κύριος δωσεε χρηδτό- 
τητα, ἀοταΐποο ἀδρὶς βδησ ᾿ξέοέέαέονο: Ῥε, ΟΧΥ ΤΙ, 65. χρησεὸ- 
τητὰ ἐποίησας μετὰ τοῦ δούλου σου, δεηποζδοΐδέξ φοῖνο ἴδο;. Ῥε. 
ΟΧΙΙΥ͂, 7. τῆς χρησεδεητόρ σον. δεπέβηϊεαιἑα ἴυδθ, .- Π519 ον». 

ἔοοτα, δοπα.- Ῥα. ΤΧΙΥ͂, 13. ΤΧΥΤΙ͂, κι}. ΟΥ̓́, δ, - ΔΘ δεῖ. 
Ηΐρ, δοποζαοίοηο. Ῥε. ΟΧΥ ΤΙ, 68. 

ΧΡΗΣΤΩ͂Σ, δεηθ, γοοέδ, εἰξέδίεον, ηρωραϊέεον. ϑαρ. 
ΨΙΠ, 1. διοικεῖ τὸ πάντα χρησεῶς. 

ΧΡΙἋΣΙΣ, μποέέο. πππαίδ, ἰάοα. Ἑχοὰ. ΧΧΥ͂, 6. ΧΧΙΧ, 
41. ΧΙ; 9. 860. οοὐ, “ἕεκ. ϑγπισι. οἱ ΤΙΧΧ εορ. οοὐ, Βαεὶδ, 

 Ἐχοῦ ΧΧΧΥ, 

Ὁ 

ΧΡΙΠ ΣΙΜΆ, ὠπριεοηϑπι, φιΐϊδτα ἐϊπέέέο, ἐπαάμοξέο οοἶο- 
γῶπ;, οἴδιη φίοδα. ἤΠθ"ΔΌ, ραΐα ἐξρτιθα, 8660. 811065 σίσδαφ. 

 ΧΡΗΣΤΟΎΤΗΣ --Ὃ ΧΡΙῺ δά 

«{44ι. ἴοεϊ. ἵ, 17. ἀπὸ τῶν χρισμαάτων..» δὶ χρίσματα δυπὶ σίεδαῤ,.. 
. φμέδιρα φιαοὶ οδέξέα ἑαοοπέ ρσταηα. - πη Ὁ. Ἐχοά. ΧΙ, τὅ. 1ιὃν. 
ΧΧῚ, 1ο. - προ. Ἑχοὰ, ΧΧΙΧ, ). ΧΧΧ, 25. ὅγηιπι, Τιον. 

ΟΧΧΕ, Χ. - ϑ, ὠποέωσ. Ὦδη. ἸΧ, 46. - αὖ, πισάϊέαέϊο.. 
Αἰ. Αταοβ. ΤΥ, 15. Ὑ᾽άο ἐπέγδ 68. χριστός. δ, ΧΧΧΥΤΙΙ, 4ο. 
καρδέαν ἐπιδωσεν συντελέσω τὸ χρίσμα. ΚΓμέρ. ὁον διέεπι ἀαδὲέε, 
δ εοπσιεπιαξ ἐξσεξέέοπδηι. ᾿ Σ ᾿ 

ΧΡΙΣΤΟΙ͂Σ, ὠποῖπε, ἴξ. μποείοηὶ ἑπεοννέσῃ. » ῆφο 
4 Ῥας. ΧΧΙΙ, 7. - ππαίθ, ὠποέέο, Ἰδσοά, οἱ ΟΙΧΧ Ίιόν. ΧΧΙ͂, 
12. 88 10. υἱὲ εὸ χρέστον 6δὲ ὠποξίο, υὑξ ἱπὰ ἮΝ, ὙΤ' τὸ γνωστὸν 
φορηξέίο, -- πνῳώρ. Ιον. ΤΥ, δ. ὁ ἱερεὺς ὃ χριστὸς, δαοοτᾶοε 
πποέα., Ὑίας οἱ [ον ΥἹἱ, 22. 1 ὅδ. ΠῚ, 12. 1 ας. ΧΥ͂Ϊ, 2. 
μὴ ὥψεσθε τῶν χριστῶν μου, ὯΘ ἰδαρίτο μποίοϑ θ08., Ὀδὲ μεσ. 
ὉποῖοΒβ διιηῖ ραέγίαγολαν ἱπεο!] εξ οι α!, -- Π5.,5.02 ρίαν, ὑνέποέροε. 
ὅγπεπι. ΛΟ, Ὗ, 5. ὕοχ Βοῦτγ. ργορσῖθ μηοίοϑ ποῖδι. Υ1ά9 
δίπιοηΐα 7,65. λον. Ὁ. τολ8. - ηἡῷ, πιραέέαεΐο. Αταοδ. ΤΥ͂, 15.. 
τὸν χριστὸν αὐτοῦ, Ὀδὶ ρχο “πω ΠΏ, φωΐξα πιφαϊέαείο δέμδ, 16ρ.6- 
τὰς 5. Οοπξ, Τγολεοη, ἐσπέανε. Ρ. 900. ΑΜ δεῖ :δὲ δα- 
Βοδὲ χρίσμα. ϑιέάαε: χριστὸς, ὃ ἦν ἐλαίῳ κεχρισμένος. Ὦ6]οῦο 
Ἑχοοῦ. ΧΥ͂Ι, 4. νἱᾶο διαγοξ. οραγπιέπα αν. οἱ. 1. Ῥ. χ29. ἐδ4υ, 

᾿ϑοϊίοος ψοδα τοῦ χρισεδῦ μου, 486 ἴπ Οοὰ, “Τ,εκ. Ῥοδϑὲ ἐλού- 
σϑης Ἰεραπίοτ, τϑοροπάθπι ἰδὲ μαῦτ, ἘΦ Ὸ, 4186 4}11 αὐ 7επὲ-. 
πιδῆς,, 8111 φὰ Ὠδέογεπι γοτῖαδξ, δὲ απογαπι 'οο0 ἡΠυΘὉὉ Ἰορόταμϊ, 

ΧΡΙΩ, προ. νὺ ῬΙδ, αδεονῦτο. 1ε6. ΧΧΥ͂, 7. χρίσονταο 
μυρον, ἀπροηῖον πηρυρηῖο. Δ΄. Ζ. - "ἜΣ, γόρόπιὶ σοηδέδέϊο. 
2 Ἀοὸρ. ΧΙ, 12. 860, Καί. - ΝΟ. Ηἶἰσῦν. 7πέ|. 8600. δολοῖ. φαϊ. 
ἤοπι, Ἑκοοῖ. ΧΙΠ; αι. δὲ ποιέοξιοιι οδλίηφηάὲ μαρδὲ. -- η05, 

ἰ 

," 



δάᾳ ΟΧΒΟᾺΑ -- ΧΕΒΩΝΟΚΙ͂. 

αὐδυ, πο, ΧΧΧ, 532, οὐ χρισϑησεναά, Ἰχδαῖο φαυδὰ εἐδῃλυπι, 
ας κῦ, οπϑ. Ἠοβ. Π, 1ο. Τα ἡπρηυο ὄχπωπ, Ὅο. Τἰφοά, 
Τιορογαῶξ πῶ, δῃὲ ρφίξῃ παΪΈ. δοὰ νεῖβὰ διαλείμουδι τοῦ 
χρίειν ἀρυὰ δγπιπιαολωπι ὁπιαῖπο δηϊ ἀολοηδ,, δηοὶ φοΐαι 
Ὑλεοδοεϊοηΐξ, -- τι, ἵδπιαι, ΧΙΧΥ͂, 25. ὃν ἔχρεσαν αὐτὸν. ἐν ἐλαίᾳ 

’ τῷ αγίῳ γ 4ύθμε ταιχδυλτξ οἦ60 ὁδαοῖα, 1 ον. ΓΧ, 16. χρίσειρ 
εἰς προφήτην., Ἐλίδαπι ἀπ ρθ8 ἦῃ Ῥχορβοίδι, ὥοπε, 166, ,Χ],:, 
Ῥε, ΧΙΙ͂Ν, 9. Απροα. ΥἹΙ, β. τα πῤάκαι μύρα χρεόμενοι, Ρτᾶν 
δἰδο λδδὶ πιὲδ ἀπ ρῃδαῖίδ Ὀποῖΐ. - Γο, ρέοξια.. Τότε. ΧΧΠ, 
λή, - τρΏ, ὡποίμα. 32. ὅ8ῃε,. 1.21. - ἢρ3, ὅγπων. Ῥς. 1,0. 
ἔχρισαν νι ΤΟΧΧ χατεστάθη», οοποέξέμξιοο δέεα, -- το, Τοηΐ, 
ΧΧΥΉΙ, 40. ἔλαιοκ οὐ χρίσῃ, οἷδο ἔδ' τχρῖν πιτιβ68.. -- ἔγν ΡΠ, 
»Ῥογάο. Ἑπσδοῖ, ΧΙ, ΥΠ, ὅ. χρίσαε τὴν 'πόλον. ϑεπερίογιεα Ἰοροῖο 
ταρλνλ φϑεῖροι. - δα ΔΗΡΙ 6. ν΄. βασελεύς. 

ΧΡΟΊΑ, οοἷον, εἰἶαπι δωροβοῖοθη ταὶ, ομῖ οἷον εεὲ ὧν 
᾿ἀμοέμδ᾽, δὲ ἀϊασίταιν ποιιξπϑβῖαι ἀὁ σεεέσοι σογβονα. 880. ΧΙΗ͂, ιή. 

ὑκεθ ἐρυθήναρ χρύὰν. αὐεοῦν ἔαποο. τοι δϑέοπἄδπ το ἀϊε συέερ 
᾿ 2401}. ἃ Μδοο. 1ΠΠ|,. 16. τὸ τῆς χρόας παρηλλαγμένον, οοἰονὰ 

ἑτωπτδεῖο. Φ[69γοῖ. χρύα, τὸ σῶμα, ἢ χρώτα: 
ΧΡΟΝΊΙ ΖΩ͂, ἰαγαο,, πιοῖ ον, ας σοπαπιονον, πὴ ἰὰ ἴα], 

, ῬΙΒ. εε Ηρ. σδη. ΧΧΧΊΪ, 4, ΧΗ͂Χ, 6. Ὥδαι. .42. 6] 
᾿φἸδί, - δ 27λ. Ἑχοᾶ, ΧΧΧΙΙ, 1. -- γι) ΝΙΡὮ.,8 γεϊ5, νοίο: 
γάδοο. Ὅσαι, ΤΥ͂, 45. χρονέσητε ἐπὶ τὴρ γῆς, αἷδιν. Θοπεπειογεμπίηὶ 
ἐπ ἔθττα. “Ζδεγοῖ. χρονίζει, διατρέβεις.-- λὺψ',, πὲς. Ῥεον. ΧΧΧΙ͂, 
321. 0Ὁδὲ1 ἔδπιθα ῥτὸ χρονέῷ; δ'ἷπο ἀμδρίο ἱόροιάμπι χεονέδ) νοὶ 
χιονέζει. Ῥλέδοχει,, Οὐδεσ. χιονίζεος πὲνεοί, ιὰο Οτγαδέμπι ῬΙ0» 
ἐέρ. ἐπ ΕΧΧ πε. Τ, ΤΌ. ο. 4. ζ.5. Οοπέδοΐπξδιν δυέϑιι Βδη0 
ἦδηι δῖα Ογοδέεπν Ορέείσγέμο ἴὰ ποέξε δᾶ 10. 1. Οὐοπείέιω. 
“Ἴροεέ. Τοαι. 1, Ρ. 410. Ῥέοτυϊτε. 

᾿ ΟἿ᾽ ΧΡΟΝΙ ΖΏΩ,, πον ἑαγο. 3, ἐδικαριϑ. ἴε8. ΧΙ͂Κ, 1. 
καὶ σύ χρονιεῖ. Ἴτοπιπιΐμα ἰαὰϊοδι, 605 ἔοτίαβϑα 1δρῖ556 ην, 
ἐο;ιρῥδέξωε ἐσ4μο7. 9864. οχτηπῖα. δθὺ βπξ δήδϑηδ, πδπὶ νοθᾶ 
δτδοοα δῆρτα δοδὐδυοία ρμοτεέμοηϊ ροϊδας δὰ μεῦσ. δεἿ 210) 
Ἀ5Ὸ ν,, σέ αἰὲδδ δέμιο ποπ Ῥγοέγαλεμπέν, 

᾿ ΧΡΟΝΩΙΣΚΟΣ, ρμάγνεπι ἐδπιρια. 4 Νίαοο. ΧΙ, 1. 806. 
οοὐ, “4|6κ. ἈΌῚ αἰϊὲ λὲδτὶ χρόνον ὨΔΌεΩε. : ᾿ 

ΧΡΟΙ͂ΝΟΣ, ἐφπιρεφ. "3 Μ ομαἹᾶ, οηρέεμαο, Τγαι. ΥἹΙ; 
12. 860. οοᾶ. Οὐΐδ. χρόνος ζιῆς,» ἔθαρμδ ἐοηζιε νἰτδ6. -- ἸῸΝ 
ἔοπιρωϑ σοηαέοέμπι. ΟΟΒοΙ. 171,1. -- ἸῸ1, ἴὰ ῥίοσ, Μοῦ ομδ, 
ΤΠ δη, ΤΠ, 16. ὅπως χρόνον δῷ αὐτῷ. τὲ ἴοιῦρθα γεὶ τραέξωπ 
ἄδεοι εἰρὲ, Οομξ, Αροο, 11, 21. 1 απ, 11, 21. αὐτὸς «ἀλλοιοῖ 

᾿φοαροὺς καὶ χρόνους. ρα πιαῖδὲ ᾿δπιροτα δὲ σεέαέεσ. Οοπῇ, 
Αοξ.Ι,». ἴ)δπ. ΥΙΙ, 12. ἕως χρόνου καὶ καιροῦ, δὰ ἐσπερν 
φαοάάδια ἰρηπέξηι. - ΟΝ, δέαεμεμπι, 1οὉ. ΧΙ͂Ψ, δ. 18. « 2." 
Ῥίυτ, 2505, αἴε6. Θεὰ. ΧΧΥ͂Ι, 1. ἐν τῷ χρόνῳ ᾿Αβραὰμ, ἐόπο» 
Ῥονέδιεα ΑὈτγαμδΐ. 106. 1, τή. ὅσον χρόνον ζῆ, 4ιδιράϊα 
γίνεραι. γίαε φὲ Ε)ευξ. ΣΧ] 10. εἰ οομέ, Νῖατο. 11, χά. Ὠϊοϊ. 

ἱ 

-- 



ὭΣ “ὐν ΧΡΟΝΟΣ... ιν 945 

τὰς λῃΐραι ὅσον χϑάμολ ῬεῸ εἰς ὅσον χρύνογ. Ἡϊούργεοδ “δέσ. ἢν. 
1..Ὁ. 2853, εἰς ὅσον χρονῶν ζῇν Οομπξ, 62. ἊΔ)ι Κ΄ δὲ ϑὃε ἦ, ο,, - ἸΒΙΏ 

Ῥαδτῖ. ῬΥΒ. σογδεξέμξια, ἀδδρηπαέμε. ἸΝ ΘΒ πι. Χ, 84, εἰς καιροὺς 
ἀπὸ χρόνων, οεγϑὲσ ἐσπιρογίδιι5. Οοπΐ, 10. ΧΤΊΤΕ, 80. -- Εξ5νῸ 408]. 
ἄρϊεα- 100. ΧΩ͂Υ, .4.}ο ΓΤ ἮΝ] Ὁ δῶ 8», - Ἐν »ἷμτι 

αῴφροζεεασιζίαι ἘΔ. ΤΧΧΧΥΠ͵Ι, ἀά. ἐσμίαρυνας τὰς ἡμέρας. ταῦ 
χράνον αὐΣηῦ. Ἐπ (ρει οϑυϊλθοῖυσα Ἰορρταπε ϑρόνου, πῆ φαρ». ἢ 
46 Ὦφ0θὲ οοἦ. Καὐ. οὲ ἐρδὶ πϑθγδδὶ ἐν 1πβ 6] )δρτιηξ Ὑσης ρα 
ἐὐδιμεῖ, 40. δέπιοπ αν ἐᾷ νἰφιμδε φειαρὶ, γερηὶ τοδονϑ γοίεης, σέ 

: φίογέαα ἡσχφίαθ αἴδσοῦα πζέεπδ. 810 αἰμβιϑέίμα, Εἰδεγολέμαν 
- Τλασρονέξει δῷ δι λγιαιέμα.. ΑΔ ρύδοηρ, ΓΙἸΧΧ Ιορίδ86 1001», 
Ἶ,. 6. Φαφοτεῖὶ ρἶπδ, - Ὁ, Ἰίπαα. ἴοεκ. 1,1, ὃ. ὑπὸ χρόνου, Ψοξχρε 
δέαῖθ, αὐρὰ οράδπηι τοάϊξ, - ὯΣ. ἴογεαι ΧΧΧ, . ΧΧΧΙ,. - 
ἘΞ, νἔφε. Ὄχον, ΌΊ 1, 12. -- Υἢ. “πέδ, Τοῦ, ΨΙ, 11. τέρ μου 
ὃ χρόνος; φιαημάξε ἀμξαδίε »νἰξα, πιϑᾳ δῃξ: σμαπαΐα νεπὶδὲ 
πὲ νἐδα6 2 πϑὶ χρόνος ἔσπηραε νέξαε ποϊδᾷ, -- 53, πιοχιοπξωώπε. 
ῖε6. 1.17, 7. - δ, ογο,, ἐαγπρΐδμε. Ἐϊδιλ, 11. χ5. Οοπέ, 6]. 
ΙΓ, 4. 56. ΧΙ, 20. δοὺς χρόνους καὶ τόπον. 810 δἐΐδπι ἀρῳά 
ολγδέμπι ΨΊΙ,. χη, δ. χρόνον δοῦναι, πιοῦᾳγῃ. οοποϑάδγα ποιδῖ. 
Ῥοστο, αυδιγδδηιοάμπι χρόνος ἀπποϑ Βοῖδε (νἱάο δέμηπελ. Οὖσε. 
εὲοά. ϑὲο. δὴ Τὰς. ΧΧ, ο, εἱ Ηἰδιιοέετλ με, φᾷ “ρέοέορᾷ. Ῥίωΐ. 
τοϑὅ, 8. 407. 6. τ60..}}, 1ϊα εἴ 510 ἀομηῖας σημαίαν. 5. Ἐπάς. 

«1, λά. ἀκαγέγραπται ἐν τοῖς ἔμιπροσϑενιχρόνοις, ἰπ δοιαυΐοτῖθαα, 
αππαϊέδια, 601]. γ. 48. τϑὲ ἡ] βίβλος τῶν. χρόνων ἀλοῖτως. Ἰ)1δοτῖς 
πιο ἰπῖος χρόνον 6ἐ παιξρὸν ἂν 1118. ποϊδειπν Ρ]υσῖθος ὀχδοαυΐ- 

, ἕως δονογίαπα Ορ». Ολγγεοεί. Τ. ὟἹ. Ρ. 458, Β. Ο.. β 
ΠΟΑΝἿΣ ΧΡΟΙ͂ΝΟΣ, ἐοηριμη ἐσπιριδ, ἰοπβα ἀσέαε. οὐνφνς 

«ἰφρογνερίέμδ. ἴον, ΧΙ, 12. ἐν πολλῷ χρονὸν, ἐδ δεμβοέιέσ. 
᾿Αδεισδοῖμια ροδιυθεμηῖ ρτο οοπαζεῖο. 

414 ΧΡΟΝΟΥ͂ ΠΟΔΑΟΥ͂, »οδὲ ἐεπιρῶς ἰοηφιωπ, 
ῬΠῚΦ2Ώ, 4 ἰοπρίβημο, 1.6. ΧΧΧ, 27. τὸ ὄνομα κυρίου ἔρχεται 
διὰ χρόνου πολλοῦ, ποιηδὰ Τλοιηΐπὶ γεμπῖξ ροεὲ ἐοπβωπι ἐσπιριδ, 
Ἦ. 6. ἐπιργονῖδο, ἑπορέπαΐξο, τὰν δὅ60 ποῖ π|8]6 δϑ 51 ΟΧΡΙΊΘδ- 
δογίηξ, 910 “γέείορλ. Ἐεόρ. γ. γ467. ὡς ἔπιε διὰ χρύγου. πολλοῦ 

, οὔπι Ὀιδοτοῖ Ροδὲ Ιοῆρυι τοπιροτίς ᾿βτοσνδλίτπι. “Θέ πη} τος δὸ 
ὀλίγον, δρ, χρόνου γ) δἐραϊβοδῖ ροδέ ραγνιεπι ἐσπιρμα, ρμαμέο ροδές 
Ἡεεγοῖ, δι’ ὀλίγου, ἀντὶ τρῦ μετ᾽ ὀλίγον. ϑὶο δαΐαι ὁχ ὥλανονέηο 
Τοβοτιθεπάπιη δῖ ῬγῸ μέτολὶγον. Οομξ, Παρλοἰϊὲ ἀπποέαέᾷ.᾿ 
«Χεπρρῆ. ἀὰ Νίατρ. ΤΠ], 1.0. 66. - ῬΊΡΑΟ, εἷδ ζοη 4. ἴ66. ΧῚΤΧ, αι, 

ΘΙΣ ΧΡΟΝΟΝ ΠΟΑΥῚΝ, ἐνὶ ἔσπερεια παιρέξεμπι νεἰ ἰοτιφιεπε, 
ΕΌΕΧ ΓΙ, τ ασέαγηἑέαέοπι ᾳδέεγηιξέαίκπ,. 16. ΧΧΧΙ͂Υ, 1ο. 
ο Ξ’᾿1Ν ΧΡΟΙ Νῶε) ἀεπέφο, ἐαδεπεέδεδ ἀπηΐδ, τιοῖσιιδι 
ὑπέξ οδν Ζεϊξ, αυοᾶ Οταροὶ σιν χρόνῳ ἀΐουπε, γε] χρόνῳ εἶπαι... 
ΡΙιἰοΐξον, 88}. Τί, ά, ὅγγμδ: δωδεοημοηέα ἐσπρονα. Ὑὶὰο οεἶδαι 
ϑδρ. ΧΙΥ, 16. -᾿᾿ 

ΜΕ ΧΡΙ ΧΡΟΝΟΥ, αὠσωαπιαΐα, ποφιθ αὐ οονέτιης 
φιεοάάᾳηι ἔρπερειφε ΤΌ, ΧΊΨ, ά, -- ὙΛ1ὰΦ ΑΙΔδὲ αἰαν, βίος ,᾿ βιόω, 
ἐπιὼν δὲ ζάω. 



»"᾽Ὺ, 

᾿Ῥ 

͵ 

΄ὔ 

δά ΧΡΥΣΑΎΓΕΩ -ὦ ΧΡΥ̓ ΣΙΝ 

᾿ΟΧΡΥΣΑΎΓΕ Ὡ΄, ἑηπδβέαν αμγὸ δἰρίσιναλο, Μμΐσοο, δέ, 351, ἀωγιπι, 100. ΧΧΧΥΤΙ, 22. ἀπὸ βοθῤᾶ νέφη χρυσαυγοῦντα, 

Δ θοτθὰ πυδὲδ Μρίρατξες, 50. γθπΐαηξ. Αὐῶρ.ς ,λ4Ὁ Ρτορεὶθ αυἱ- 

. ἄδιι ποῖδι ῥγασοέγέπρογα οομίοδας αὐτὶ γμΐρογο, δο εἴ δὰ αἴΐε, 
ψ. ο. ὁρἰόπάογοπι [μεἐφειγίο, ἰτοτπιϑέογιαν, γ͵1ὰ6 δολωζίέοησὶὲ Ορ. πιέη, 
Ῥ. γ9. Ἡεεγολ. χρυσαυγοῦντα» ἀστραπέοντα, ἢ στίλβοντα. Ἰιὰ 

, ϑεΐδοι ζ6ς:. Ογνε ἐξ Μ5. βγοπι. δὲ ϑωέίίαδ, οὶ ᾳφυοὰ ἢ οἸαξείδηξ, 
ΧΡΥΣΕΙΟΣ, αμγοις. 168. 1Π1, “8. ανὶ 2181] δδῖ ρεὸ Βδὸ 

γοοῦ ἴῃ τοπῖυ ΠοΡταΐοο. Ἢ Ἕ 
᾿ς ΧΡΥ͂ΣΕΟΣ, οἵ δοηπῖγ, χρυσοῦς, αἰγόμ6. ΠΡ ὙΝν, ἀγαοῆΐπια, 
Τλαγίοια ((ουῇ. Παρλοϊέὲ ἀπποέ. ὁκ ἽΧεπορᾶ, αὐ Ν: Τ' Δρρεπά, 
Ῥ- ὅθο. 804. δὲ αγοπδενρέμπε ἴα βέδέ." Βγόπι. ΟἹΔ588. ΤΠ, 
Ῥ.- 6253. δεη.). 1 Ῥαν, ΧΧΙ͂Χ, γ. χρυσοῦς (860. σεατῆρας) μυ" 
οἰους. οίδως 11. ΤΧ. ὁ. Θ᾽, δέξαι. 59. καὶ οἱ μὲν ΖΔαρεεκοὶ ἔκα- 
λοῦντο στατῆρές. οἱ δὲ Φιλίππεροε, οἱ δὲ ᾿ 4λεξανδροιοι. χρυσοῖ 
πάντες ὄντες, καὶ εἰ μὲν χρυσοῦς εἴποις, προσυπακούεται ὃ στατήρ. 
Ἡδεγολέμε: Δαρεικοὶ οἱ χρυσσῖ στατῆρες, ἐκλήθησαν δὲ, ὡς τινὲς 

ἣν, ἀπὸ Δαρείου τοῦ τῶν Περσῶν βασιλέως. Ὑιάδ που 
γλλΘβ ξδΦ τινὰ 1 Ὗ. δαρεικὸς, ϑολοῖ, Αγίφέορᾷ. ἴὰ οοίδι, 
ν. 698. οἱ, φαΐ ᾿ΠΠ1]πὶ ἐχβοτίρεῖ!, διμέάαπι ν. Δαρεικοὺς,, }αιι: 
“αοιτη ἴὰ Ἡαγροοναέ. Ρ. 152. βοηγγονίωπι ἴὰ Ναμ,. ὙΠ], 14. 
Ρ. γϑϑ. ογέζοη. δᾷ «“οἰέαη. ἮἘ΄. Η. 1, 55. ϑολοβενίεπι οἱ Κυλ» 
πέμτπ αὦ δαηάδι 110. ΧΙ, οαρ. 9. οὲ δγἐδοοηέτπι εἶδ γϑρηο Θ᾽» 
Φαγμπι Ὁ. 11. 6. 245. - 55: ΜΒΔῚ ὁΠα] ἃ. ἀμγπι. ἘΠεἀτ, Υ͂, γή. 
Τγαι. ΠΠ|, 58. Υ,, 2. -- 5ὴτ, τάδθι. Θεη. ΧΧΙΨ, 22. δέκα χρυσῶν 
(σεαξήρων) ὁλκὴ αὐτῶν, ἄδοῦπι ἀμγδογπι δέαέσγιεπ, Ῥουάι 
δοτια. Υ1ὰθ οἵ ᾿ Ἀδρ. Χ, 16. Νόμοι. Ι1, γ6. 106. ΥΗ, 2.» 
γλῶσσαν μίαν χρυσὴν» ᾿ἰαρύδηι ὑπ δπὶ δάγεαω. Ὗ 186 οἱ ν. 24. 
{τὰ πἰπλίστιαι σοοδηῖ ΟΡ] ρδηι Ρ]δαδηιαπδ ᾿μβῖδυ Πρ 86 80» 
χεδπι τορΌΪδην. Ζοδορλεε μαάζαν νοοαῖ, 4ποα ρῥ]εοεΐατιε πραϑϑαπι 
δχρὶίοδης. Οἶθδδ. ἴθ Οοέαξ. χρυσῆ γλώσσα, νοεῖται τὸ ἄκρον τῆς 
ζιβύνης. -- η53., ἀγραπέμπι, Οδα. ΧΙ, 42. χρυσοῦς, 50. στατῆ» 
ρας. ίδο οἱ Οεα, ΧΧΧΥ͂ΙΙ;, 7. οἵ σοῃ. 75. ἔϊοδδέωπι ἃς 1, ΧΧ 
7πὲὲ. Ῥ. ὅ0. δἱ ἑπέογρτοῖθδ 1105 ἀδξοπαϊεξ οοπίγα δοβ, α φυῖδυι 
τορτοβεηαππίας, ασυρα 59 ρεῖ χρυσοῦς τοἀαϊδοτίηε. -- 905, 
αἰγπι ἐπδίρηθ. Τλδοά. Ῥε. ΧΙΙ͂Ψ, χι. « 18, αὐτὶ δοίξάμπ, 
100. ΧΧΥΊΙΙ, 1γ. Οδμι. Υ, ὅ. 

ἜΧΡΥΣΙΝΟΣ, -αὐγϑιθ. ΝῸ5, ἀγφοπέωπι. ϑγρων 6. 
ΧΙΥ͂, 22. Ψ1άΔ6 δαρτᾶ 6. ν. χρύσεος. " 

ΧΡΥΣΙΟΝ, αμὠγὼπι. ὩΔῚ : ΠΩΡῚ ὉΒδ] ἃ, Ἐπάν. ΥἹΙ, τή4. 
Τλδει. 11, 32. - 5. Οου. ΠῚ, 11. ΧΗΙ, ἃ. δὲ ἰδὲ βαθρέιδ. “474. 
"7Κεοά. ον. ΧΧΧΙΙ, 92. Ὡδὶ χρυσίον, αὐ Βοῦτ. 221, Ροπίϊυν 
Ῥτο δοἐδ οὗ οοϊοξϑιι δυγϑίαι. τ᾿ιἶχ Βαρεπῖ χρυσαυγοῦνεα. - ὙΠ, 

᾿φχορέριδ, ἰϊ, αμγεπι. Ῥ6. ΤΙΧΎΥΤΙ, τά, Ῥτον. 1Π|, τά. ΥΠ]|, 10. 
- ρον Ῥνοέξοδιιδ. ΤΑδοα. 1ον. ΧΧΥΤΙΙ, 16. ϑοῖδπε φοϊάδαι 
γασίοχοεᾳ ΟΠΦ, 4μο(ἷ δεὲ ἐπ δῶ ρσέπογθ ῥιασβέαπ ὧρ ῥγφέδοσιμη, 

᾽ὔ ᾿ 

΄ 
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ΧΡΈΣΙΟΝ - ΧΡΙΥΣΘΆΑΙΘΟΣ «᾿ς δ4άρ 

αμγϑιηι ἀφατο, φυοὰ [ἀτηϑη, μί ο Ιοου δε βαθοτὸ ἤδαυ τ, φυΐδ' πίον 
τοτὰ8 δρεολδβ ζρεψπι͵ ρεδιϊοδαζυτι ρμοπίξασ, Τρίτος Ἰεροπάπαι. 
ἐδ γρυσείῳ 8. χρυσῷ, ἰϊὰ τξ τε] δα δοιοοοδάδῃὰ ὄνυχε, γ6], 
,υοὰ χλ6]]θα,, δὲ δεᾳ 6.8 σαπφείρῳ τοξοταίον. Ἐμὲ δαΐπι δαρ-- 
Ῥάζγωδ οοογμίδα, αμρϑὶα ρμιμοίί4 ποέαέδα, ἸΟΧΧ Βαῦςμε ἐν ὃνυχε 
τιμίῳ, 6 φυΐθα8 ἔοτιδ586 6βὲ δυλδηδδηάμε 1 δοάοέέοη, -- ἘΔΙΣ, 
ἄμνιμη ἐπδέσηο. Ἰοῦ, ΧΧΥΨΗ͂Ι, τ... δες, Υ', 12. -- Ὁνο Ὁ, “δ. 
εἰἰπιεπέμπι. ἰοῦ, ΧΧΥΙΙ, 6, 6 δοῦδυ τηδρὶ8 4δῃ 46 γεγδὲβ 
801110111 ἔποσαπε, Ντ) νεβϑέφα δι πὴ ρ] οἱ ἴον 'δαθρίυδ Ῥσοὸ αἰ, ἐεὶξα. 
οοομττιηῖ, 146 Κ᾽ αὐοξεπαον. Ορῳμεομέα Ῥ. 1. Ῥ, ἢ. -- 8, ἀμ. 
τιῶπ εοὐδάίμπι, ΤΏταη. ΤΡ, 12. .- ΛΒ, ξθπιπεαθ δρδοὶός ἑορα- 
σέωδ. Τλεοα. 10». ΧΧΥΙ; 19. Ἐοτγίάβθθ ρεϊανίτ, ᾳφυδιηδᾶ. 
ποάπηι γ53π ἀμγιεπι ἀιοϊτας Ὁ εὐπαδπαο, ἰἴὰ εἰϊὰπλ ΠΩΒ 
δδηάρφηι δἱραϊβοαιϊλομδιλ ἃ γοαἑοπαάο μαροτθ. Ἐοχίαββο δμίθαηι. 
δοιὶ ει ἀπ 6δὲ τοπάζιον. Οοεῖο. ίέγοπ. εἰ Κμέρ. Ἀ. 1. ἐορα» 
φίμπι ὨΔΡΘΩϊ, - ΗἾΧ, ζωδον, αὠγέξεχ, 1686. ΧΤῚΙῪΤ᾽, θΘ. μισθω» 
σάμενοι χρυσίον. ἸΝ 81] 6 τὰ Ἰορβατα χρυσοχόον. 

ΧΡΥΣΙΌΝ ΛΠΥΡΟΜΝ, αἰὐειρπι, ἐρηΐθ θαραγα, ΘΕ ΜΠ, 
ᾳκοά δἐπθ ἐρηθ ργοῦμπυ ἀρραγδέ," ἱποοοέιεπε. 15}. φιγῶπε δ ἐὲγ- 
ἄμπι. 165. ΧΊΙΙ, 12, ἔντιμοι μᾶλλον ἢ χρυσίον ἄπυρην»" Ρτειῖο- 
δυπ| ἸΏΔ 18 48:1 ΔΌΓΙΠΙ δ 06 ἦρῃθ ρου. Δὴ ἀπεπὶι Ἰοσυπι 
Ἵπεοδοηρδειιδα: ἄπυρον οὖν χρυσίον τὸ καὶ ἀίχα πυρὸς φαινόμενον 
δύχιμον, τουτέστιν ἄπεφϑον. ῬΊυτα δ 110 νοΐδτυπι ᾿οοα νἱὰθ 
δρυὰ Δδοολαγέμπι ἰπὶ Ῥλαΐορ 110. ΤΙ. ο. 27, Ρ. κ5)..»» φυλδὺβ δά αὶ 
ΘΙ μη 8 1110 Ἰοου8 9 ἑοάογὲὶ ϑὲομδὲ δν 1, ρ. .53. 
μεταλλευεταὺ δὲ κατὰ τὴν ᾿Αραβίαν καὶ ὦ προσαγορευόμενος ἀπυ- 
ἰθὺς 7ρυσὸς» οὐχ ὥσπερ παρὼ τοῖς ἄλλοις ἐκ. ψηγμάτων καϑειψὸ- 
μένος, ἀλλ᾽ εὐϑυὺς ὀρυττάμενος εὐρίσκεταν» τὰ μέγεϑος καρύοες 
βασταγαϊκοῖς παραπλήσίος, τὴν δὲ χρόαν οὕτως ῳφλογώδης, ὥστε 
τοὺς ἐντεμοτάτους λίϑρυς ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν ἐνδεϑένταως ποιεῖν 
τὰ καλλιστα τῶν κοσμημάτων. Οοπᾷ, Ζοέέμο. 110. 1]. 6.11. 

ἘΧΡΥΣΙΌΝ ΠΡΩΤΕΙΓΟΝ, αἰεπὶ ργέπιμπι,, Ὦ. 9. 
᾿άχ ἐξα εύμα: μι ἜΒΉ.. ϑγηῶπι. ἴον. ΧΧΤΙ, 24, Αὐυγυπι- 
Ορ) τίσι ρτοὸ ρταθϑεδη ἰβδίπιο Βαρεδδῖυτ. πο οι πε, Ὁ 

ἜΧΡΥ'ΣΙΣ, ΒΩΣ, . ϑιταο. ΧΧΥῚ, ι8. δ6ο. οοᾶ, “65. 
. στύλου χρύσεως, υϑὸὶ 4}1} 1 τὶ χρύσερι ἈΔΒΘηϊ.. 
τς ΟΧΩΔΥΣΟΒΙΔΔΑ ΝΣ, αμνὶ ϑροοίοην γόζεγετδ, ΦΏΡῸ δι ἐδδ. 
ὁ Ἐπάν, Ψ1Π,, 59.. Ἀδϑβροπάθε μϑθγαθο 3.13 πη» ἀσδέάεγα- 

᾿ δέία μὲ ἄμγπι, 0011, Ἐξάτ, ὙΠ, 7. Δανεχρίαπι χρυσοειδὼς.. 
"λερίτας δρεὰ Σιεαιῖ. Ρ. δι. ἥ- ᾿ Ἵ 

ΧΡΥΣΟΖ2ΘΟΣ,, οἀγγεϑοίἑελμθ,, φειππια ἀμτδὶ ορέογὲϑ, 
δυϊ ροϊυ5 ἰωαρέὲδ, φμὲ αμγειζῆι οοέονοπι γεὲχἔιεπι οοὗογΘ πιαγέπο 
“ἐ αἰδίοαπέθ ργαεξεγε, υπὰς ἀρυὰ δε ταθοδ ἀὐοάτας Ὡο", δὲ 
ἃραϊ ΟΠα]άδϑος "12) 39, Ῥσορῖεσ οοϊοτθω, “Ῥη. ΧΧΥΊΙ, 

. Τ5ἰαογ. Ογὲρρ. ΧΥΪ, τά. - φῆ. Εχοᾶ, ΧΧΥΠΙΙ, 40. 
ΙΧ, κι. “φω. Ἐχοοδ. 1, χ6. εὲ Χ, 9. 1 ὦ. ϑεκέα Οδαοῖς 

γν 1ή, ᾿ ᾿ ᾿ 

ως ᾿ ' ᾿ς ὟΝ, τῃ 
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᾿ ΧΡΥΣΟΙΣ, ὙἾ. 4. χρυσίον, αν. ΜΩΠῚ ολαϊά. ἴ)γδπ, ΤΙ, 
55, 45. - 271.  Ῥαΐ. 1Π1,γ. Ἐδάτ, 1, 6. 11. δὲ αἹἱδὶ, - ὙΝὴη 
οχοίδιβ, ἴτ, ἀμγμπι, ΤΟΌ, ΧΙῪἸΪ, 22). -- (95. ὅγπιπι, Ῥ6. ΧΙΙΥ͂, 
11. Ὀδοῖετισι ὧδ οοπξυβίομο νοσῦπι, χρυσὸς δὲ χρυσίον ἰΒ 
εοἀὰ. Μ95. νἱά, Πεπισέογλισίμα δὰ “νἱδέορἧ. Ῥὶμέ. Ὁ. 442. οἐ. 
ζεβ. - ᾽΄ὰοδ Δ}:δὲ συγκαϑυφαίνω. , 

ΧΡΥΣΟΤΟ'ΡΕΥ͂ΤΟΣ, Ὅᾳ- ἀπροὸ δομίρέιβ τ6] οαδίαέμ, 
ἸΘΡΌ 925, ἀπγπι ϑοίξαἐ ορογίο. 44], Ἑκοά. ΧΧΥ, 18. ποιῆσεὲκ 
'δύο χερουβὶμ χρυσοτόρευτα, ἔποϊοα ἄἀποα ΟΠοτυδίποδ ὁχ δὰ 
οδεϊδῖοο: πϑὶ οοὔεκ 55. Ζοίπι. χρυσοτορνευτὰ δεῖ, Ηρεγοΐ, 
ϑυΐα. εἰ 7,6 .. Ογν  ὲ ΜΙ͂Β. Βγεπι. χρυσοτόρευτα, χρυσογλυφα. 

, ΧΡΥΣΟΥΓΡΙΌΣ, αμγόξαδον, αἰνίγες, ϑαΡ. ΧΥ͂, 9. 
ΧΡΥΣΟΥ͂Σ. Μίιάε ἴπ χρύσεος. Ἵπεὶ 
ΧΡΥΣΟΦΟΡΖ'Ώ, αἰγιι φοσέο 86 ζ270., ἱ. 6. ἀμγαίδ 

Ψεσέζκποηέα το αἰγαα πιοπέϊέα ρόγο. 1 Νίαοο. ΧΙ͂Ψ, 45. υὐί 
Σωίραιμθ ἀμγοὸ Βαῦοῖ. ΝΏΠπι ἔοτῖαδθϑθ 1000 χρυσοφορῇ 16} 
χουσοφορῇ», Ἐς ἑματια δαρρίδηδηπι ε19 Ομὐοὰ δαυΐδαι ἢ. 
χρυσοφορεῖν ἀϊοίτας, ν. 44. ρεῖ ἐμπορποῦσϑαι. πόρπην χρυσὴν 
Θχρισαῖυτ, 

ἘΧΡΥΣΟΦΟΙ͂ΡΟΣ, φιὲ ἀμνεπιὶ ροθέαέ δε ζαγέ. Δ, 
Ἵιδον. Ἰοότθια. ΧΙΊ, 6. 660. Οοπιρίμε. ἈὉΐ τε] 4 οἱ χρυσοχόος 
βαδοπε, ᾳιοὰ χοοιϊΐυβ νἱάοσϊατ. λώοχση. Οθεε. χρυσοφύ- 
Θος, αμεγέεγ. 

ΧΡΥΣΟΧΑΙΛΙ͂ΝΟΣ, αἀμνεο ἤγοθπο ογηιαΐμϑθ, δμγσιη 
γόπιπι λαδδη5. ὅ Ἐπάν, 1Π, 6. ὥρμα χρυσοχάλινον, οὐτται 
οὕμα αμρθὲθ ὕγεπὲβ νῈὶ ὁημίΐδ ἀμρεί ἐγεπὲβ ογπαξέφ. 2 Νῖίδοῦ, 

,Χ,, 29. 6 σο610 δρρδτυδσαηῖ με] δίοτϑϑ ἐφ᾽ ἵππων χρυσοχαλίνων. 
μον ϑολεὔενπι ἂ6 τὸ νελέο. 110. Ἷ, ο..16. Ρ. 211. 6ζἷ ὁ. ιδ, 
Ῥ- 257. β 

ΧΡΥΣΟΧΟΌΣ, αμνίζεδον, αἰγέζαδον. ἩΛΧ. ζωφον. 1ε3. 
ΧΙ,, 19. ΧΙΥ͂Ι, 6. ἴογοαι. Χ, 9. ΕΡ. Ι6γ. 390. Ὑλάδ ᾳποηπὸ 
ΒΈΡΤΑ 8. ν. χρυσοφύρος. 

᾿ ΧΡΥΣΟ 2, ἀφαμγο, ἕραμνο. ἼΒΤ., ἑερο. 4 Ῥδτν. ΠΠ|,7.. 
55, ἰάθην, Εχοᾶ, ΧΧΥ͂Ι, 52. 537. ἃ Ῥατ. ὯΠ|, 1ο. Τα οπιπίδι 
εἷς Ἰοοΐο Ἰορί ταν ἔοτηιαΐα χρυσοῦν χρυσέῳ... ΝΥ , 

ΧΡΥΣΩΜΑ͂, ναθ αμγσιω,, Ροομῖμπι σωγδιεηῃ. ὅ Ἐπὲ!. 
ΥΗΙ, 57. βεθδτ. 271 159, ογαΐδγὸα αἰργ δὲ, 00}}. Ἐδᾶτ, ὙἹΗ͂, 2). 
1 Μίδου. ΧΙ, 68. ΧΥ͂, 52. 

. ΧΡΩ ΜΑ͂, οὠμεΐδ, τ, οοἷον, 1. 4. χρόα. ἦν. 41. Ἐχοὶ. 
ΧΧΧΙΨΝ, 29. ὅ0. -- τῶν, πεέπέωπι. 4. Ἐπεοι. ΧΧΤΙ͂Π, 14. 70" 
μασιν. Ῥεῖ. οοἰογίδηδ, 84. ΧΥ͂, 4. εἶδος σπιλωϑὲν χρώμαει 
διηλλαγμένοις, Βρδοῖο58 ΦΟ]οτῖθη8 ναγὶΐδ πδουϊδῖα, Ἀ. 6. ἄν» 
διϊποῖα, Οτμδῖα οἱ Ῥοϊα. “ἀάῥἑ. Ἐδέλεν, ΧῪ, 9. μετέβαλε Ὁ 
χρῶμα αὐτῆς ἕν ἐκλύσει. ῬΓμὲρ. ἐπ μαϊέονοπι δοίοτα πεμέαέο. 

ΧΡΩΣ, ΦὩ,ἸΌΟΣἧΣ, ομέξο, οογρειδ. ὙὩὥ3., οαγο. Τ,εν. ΧΠΙ, 
2. ἐν δέρματι χρωτὸς αὐτοῦ, ἴπ σαϊα σογροτγὲθ οἷα5. Υ 66 εἴ 
ΕἘχοά. ΧΧΥΤΙΙ, δῦ. 1,εν. ΧΥ͂,7. ΧΥῚ,ά. 2 εκ. Ογνει 25. Βτεπι. 



αὲ 

ΟΧΥΔΑΙ͂ΟΣ -- ΧΥ͂ΤΡΑ οὖ δάγ 

ἀρῶτὸς, σώματος, ἰδέωφ. ϑῖο σμξὲς Ῥτο ὀοΥροτο ροιΐζατ δρυὰ 
Μανεϊαζενι ΙΧ. ἘΡρ. γ. Οομε, Τμγηδδὲ αὐρογδαγία ΧΧΙΥ͂, αη8, 
1εν. ΧΙΠΙ, χά, χραὶς ζῶν, δ. 6. ἰυχία δεγολέμπι: σῶμα 
ζῶν. 810. διαΐπ θϑθῃᾳ δριιὰ ἤῃπο Ἰορὶς ῥγὸ χρὼς ζῆν, σῶμα 
ξῆν, ϑραπλοπιΐμδ Οὖδ8. ἐπ (αἰέπι. Ῥ. 10... ἈΒ1 Θἴξαπι ορβοινδῖ 
ἐχ Οαέσπο δὰ Ηἰρροοναέεπι 110. 11. Ἢ ,)᾽) αοέμων.,.. φαοὰ χρως 1ο- 
Ὡἰρο5 ποῖδϊ, φωῤαφιξεῖ ἐπ ΘΟΥΡΟΥ͂6 σαγτιοϑίσε 486, δῖηυδ ἰηδθ 
Ρἴο ἐοέο δορροΐδ, δριιὰ ουπάδθαι Πέρροογαέοπε, δἰ δηῖθ δυπι 
δρυὰ δ οπιογμπὶ δαταδῖαν, ἰ7ηάο δὲ δϑωέᾷάαδ: ἧς, σώμα, ἰδέα. 

1μεν. ΧΙΠῚ, 15. τὸν χρώτα ὑγιῆ, ἘὉ1 ϑολοὶ. οἀ. ἤοπι. τὴν σάρκα 
ξῶσαν, αυοὰ «1116 ἱπίετρτοιίβ 6566 νἱάἀδίωτ, - Ἣν. Εχοά,. 
ΧΧΧΊΙ͂Υ, “ὃ. ἡ ὄψις τοῦ χρωτὸς τοῦ προσώπου, ϑροοὶεβ φμέὲφ 
ἔδοϊοὶ. γιά οἱ ν. ὅ0. ὅ΄γπιπι. 10". 11, 4. χρώτα ὑπὲρ χρωτὸς» 
ομέδπι Ῥῖοὸ ομέξ. ᾿ ' 

ΧΥΔΑΙ͂ΟΣ, ομέωμδ παρα 6988 σορία, αδωπααηδ, ἰϊθιῃ 
οἰϊέα, ἃ χύδην, ζμ86, αδωπάαπέον. Ἡϊηο 

ΧΥΔΑΙΟΣ ΓΙ ΝΟΜΙ͂Α47, αδωπάαπϑ δεπι, παδέμδ, οοο΄ 
Ῥίοδωδ  ῶο, πιιιῤέϊρἐέοογ, 3Ὰ, πρροέῤρέϊοον, Ἐποά. 1, 7. χυδαῖον 
ἐγένοντο, πιμέἐὲξ Γαοέξ 8. πιεἰξἐρἐἑοαέξ δπέ. Τὰ Ἡοκαρέδε Ζ]οηε 
τοοῖίυ8 τοίδστον δὰ ἡχγυ}". 7146 δὰ Β. 1, ϑολαγζεμδεγσέιπα, διεὶς 
ἄαε: χυδαῖος, εὐτελής, παμπληϑῆς. ἴῖὰ εἰ 2.6». Ογχεϊὲ Ἀ15. 
Βγεπι.) ᾿ϊδὶ ηαποἀ ρτο παμπληϑὴῆς Βαρθαῖ ἐμπληϑής. 

ἘΧΥΛΟῚΣ, φωξοιδ, ἄμπιοῦ. ἀ Νίδοο. ΥἹ, “6, 
ΧΥ̓ΜΩΑ, ΧΥΑ, εὔμείο, ἰαὰ φωοά οὔγεδιώτι δϑέβϑα οΠγμε᾿ 

“πὶ Πμὲέ, “ωπιοη,, πεωδιδέμαο. Δ, ἐαέἑεμαο. 1 Ἄερ. ΤΥ͂, 20. 
χύμα καρδίαφ. 3 ,ὠπιϑη οογαἐδ., πιεπέΐθ 7Ζοδοιμεαϊξέαἐόπι,  ιπιδῃ 
ἑπροηΐί, ἃ Νίαςσο. 11, 25. συνορῶντες τὸ χῦμα τῶν ἀριϑμῶν, 
οοπϑρίοίϊεηῖοδ γερρεξέμαὐεοπε πυπαθσοσαι. φογοῖῆ. χύμα, 
ῥεῦμα, πλῆϑος. ᾿ 

ἜΧΥΣΙΣ, ἰάδπι. ΠΒΌΣ, σαὐέμηρεπθ. Τάδοά. ἨΔΌ. ΤΙ, 15. 

Τιορετοηϊ ΠΕ, εὔωδίο, ([ε8.ὉΥ, 7.) δΌ ἀτγδῦ. δ; ἡιαΐε, 

εὔμάδε, Αἀπιοᾶυπι ἱρίτας δεταπξ, 401 δαὶ ΒΩ 16 ρ͵586 δ[8- 
ἴυθυηῖ, ἃ ἤβῷ, γωπάδνο, εβωπάδγε. 1)6 ἦμθ ἐαέϊεειδ,᾽ Ξαγρδηέα 
Ἰερὶτυσ ι ϑδπ. Υ, θΘ. 860. Οοπηρί., ἈΌΣ Ὡ1}}1] ὀχῖδε 1 ἕόχῦι ΒΟΌΣ, 
ἰά6 5. ν. σύγχυσις. ᾿ ᾿ | 

ΧΎΤΟῚΣ, ὕμδιιδ, Κωοὶλέθ. ΠΟ ν Ρώγεδ. ἤπο. Ἐχοῦ. ΧΧΥ͂, 
17. χρυσίου χυτοῦ. ΑὈταπι ἔαδαπι δβὲ ταδχῖπιθ Ρυγρδίαπι ΔΡ 
ΟἸΔΔΣθ.8 δροχΐΐδ. - ρῆχ..  Ἀ6ΡΎΙΙ, 25. - ῥχῆο. 1 Άερ. ΝΗ, 
32. 2 Ῥατ. ΤΥ, 2. - Ὁ, »φοέϊ8. ΤΟ». ΧΙὺν 18. σίδηρος χυτῦς. 
Βνοὶεἰησόγδ τοβουιδὲῖ τύχος σιδήρεος τ ἰαῖο 6 ταλητιϑ Ῥτοβᾶ- ; 

δηΐ, Ὠδη06 δηΐτη γ8] μΒοο μεδσγαΐοὶβ δ8[186 ὉΟΏ ρΓΌΏτισι, ΟυΣξά δὲ 
Ἰεροτίης. ῬΌΩΏ, δίᾳῃθ 8 ψεῖῦο ἽΟ9 Θαρὶ οδίλοποπι ἔοτίθ Ρ6- 
ΓΤ Ἠεογοῖ. χυτὴ ̓ χωστή.- , ἢ 

ΧΥΤΡΑ͂, οἷα, ἱερέα, οαοαδιδ, μία ἐπ δαπι αἰξφωϊά 
ἑωπάξει», 8 χω, Μιπάο. Ἄγμη. 106]. 11, "Ἢ Ναδ. 1, 11. -΄ 
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548 ΧΥΤΡΟΤΑΥΛΟΣ. -α ΧΩΛΑΙΝΩ, 

Π 5, Νυ. ΧΙ, 8. Ταᾶ, ΥἹ], το. 1 86. 11, 16: -- δὰ, 
απέηωπι, ΜΟΙ. 11, 5. 51τ. ΨΊΙΠΙ; 5. υδἱ ζζκῖρ. οαοαδιι. 

᾿ς (ΧΥΤΡΟ ΓΑΥΔΟΣ, πιαρπα οἰΐα. ἰαδγιπι, ναδὶσ ρέπμο, 
οἵ νἱἀεῖοτν ογπιδὲξ, ν 6] γοξιπαάαπι ζογπιατα λαδόηδ. 2. ιἸΆ6ρ, 
ΨΤΙ, ὅγ. 42. τινὶ Κ᾽ αὐ. Βαδεῖ χυτροκαύλους. Οοπῆ. κυϑρόγαυλος. 

᾿ εβοοπᾶϊξ ἃ γαῦλος, ῃᾳυοσά βδοουσπάυαι Ζίοσγολέωπι τημἐοέναίο, 
ἅτ, κπανέζέιμπ Ῥλοοπέοίμσι, 810 βϑϑουπάθπι 2, δϑέμσν, ρα, 
δειυβ πᾶνὶρὶϊ τοϊπάϊ, εἰ ἀρυά  Φ)αιέμπι λα Πμάφπίθ Αει, Υ͂. 
ὅοθη. 2. ν. 532. 6δὲ ναδομίμπι ἐπ Πόγπιφιι Ἐγπιδίὲ, γιά δἀ ἢ.], 
““αμδηνασπεπι δὲ αν δοῦτ. - 

ΧΥΤΡΟ ΠΟΈΣ, οἷα ρεώαέα νοὶ] μϑιΐες λαΐδηδ. 12. 
ὅυἉ]. ἐφεέιιδ,), ναὐϑ 7ρεδέδ, Τὸν. ΧῚ, 55. δὶ, τὰ ἀ106 ἤοϑοηπράζεγο, 
νοςὸ χ. ἐπάϊσατο νοϊαθτυηῖ οὐδαδ διιϑέφηἐαοιέϊπι, αυοὸ [ιοάϊϑ 
Αταδϑβ ϑοθηϊίδϑ ἴαμα, ἀθπι οἸἸδι ἱπιροπιπς τγῖθι8 ἰδρί- 
ἀΐθυδ ἔθσθ δϑαιδιδαβ, τῖᾷςΊ σοπιπμοᾶίυδ 1ρη15 δΌΡαΪ “ρορδὶι, 
τε516 Οοἷξο Ρ». 41. ϑωϊάαθ: χυτρόπους, πλατύπους. Ἰάδηι νεῖδὰ 
δΒυδιπηρὶϊ ὁχ νἴϊα Ζεέαονὶ ἃ Ζ)απιαδοῖο σουπϑοτὶρία, δῃηοϊδηϊο 
Κἀϑίετο, ἴτι χαίθυθ νοχ οοουσείῖ. 80 οἵ δρυὰ Ζ7εδέοσππε ἔργ. Υ. 
»46. πρὶ ΜἩὸοδολοροίΐμο: λάσανον καὶ χυερόπους τὸ αὐτό. ἔσει δὲ 
ὦ κοινῶς πυριστάτης. ἐνταῦϑα δὲ χυτροπόδων φησὶν ἀντὶ τοῦ 
χυτρῶν. ΟΟπῈ, οϊίμοοπι 110. Χ. ο. χά. δαρτα. οὐ. ἰδέᾳαθ ἴα: 
τειρσθῖθθ, δὸ Ονγαονίςξ ζιεοία. Σοοϊοαα, οαρ. 15. | 

ΧΎ Ω, ζωπάο, οβεπᾶο, δὲ χύομαι,  δαραπαῖο πιο. στο ι 
τ ὐ Ἀ6ρ. ΨΙ1, 29. ἴον. ΧΧΧΎΠΙ, 58. χέχυταν δὲ ὥσπερ γῇ κονίαν 

ὉΠ1 ΤῸ ὈΡῈΩ, ζω ἡμηάεηιαο, ποΏ 1118 166 1486 νἱ ἀδπίυγ ῥχΝ, 
᾿ς Ζ προ. φμαπαο δι εὐ λα οι - 23, εβμπάᾶον, ΑἹ], (8ϊ: 6 ἀυδὶο 
““ηεΐα) Το». 1Π|,.5. - γ8.) δγίωπρο, Ἠοϑ. ΤΥ͂, 2. Ὗοχ δεν, 
ἀϊοϊτυν ρσ. ἀθ γένίο ἐξ ιμνιΐθ, φωὲ ἑέα ἐμπιθφομσιξ, μὲ τίρᾶας, 
αρϑεῦθα., πιοίεθ ὁρροϑέέξαφ μογγωπιραπέ, αἶμα αὐξεο ἰαίε 
αἰδωπααπέιν. Ὑ. δϑολιάίθηπδ. ἃ ΤοΟΒ. 1, 10. - ὩΣΔΒ, Φχραπίρ, 
Ἰοεὶ. Τ|,2. - ἔθ. ἃ 58:. ΧΧΤΙ͂, 27. 860. Οοπιρί, ὙἹὰθ 
Ἐμνέρ. ἴσταοὶ. ν. γη5. Ονϊα. Μ7οέ. ὙΠ, 529. « βν,, Εσϑοβ, 

“ΣΧ, 58. 52. ϑυμῷ κεχυμένῳ, ἔτα βῆ. ὁ ὃ 
' ΧΩΘΑ'Ρ. δεν. ὨΔΏ 5, δογοπατηθηζιπι,. ἢ ΒἈ6ρ. ΧΧΥ͂, 
17. Οἷοδδ. ἐπ 1. 4. ἤτρ. Τὸ χωϑὲρ, τὸ ἀκροκίονον, τὸ ἐπίϑεμε. 
1η Οοά. 248, Βαγοοο. τιϑπιᾶοδο: τὸ χοϑὺρ, τὸ ἀκροατήροον» τὸ 
ἐπέθεμα. ἰ 

ΧΩΘΑ͂ΡΕ΄Θ. Ἠεδτ. ρ]υτ, ὉΠ 5 ζ τὸ 480 Ι6ρΐ586 γἱάδι. 
ἴων ὨὩ 5 ἴπ 81 018:1}), σογογιαηισπέα. 4 Ῥατ. ΤΥ, τ. 

ΧΩΛΑΔΠ ΝΩ, οἷαιαϊίοο, οἰατιαῖμδ δισπ. ὉΏὰν να Ηρ. 
Δ δ, τοῖο ἔγδθ' ἤπο. ὅδ, ΧΥ͂ΤΙ., 30. ἐχωλαινεν. Ψιδεῖαν 
Ταῦ 18 δ 5ουῖθηι ΟΥΔΊΙΟΏ18 χεβροχίδ86, 4 θ8πηὶ δἃ δἱραὶβοδιὶον 
πεῶὶ σου. Οὐπ , δὰ σκάξω διρτα ἃ πι6 ποίαῖδ. -- ΣἽπι, ἤἄογγϑο, 
Ῥῳ, ΧΥ͂ΙΙ, 49. ἐχώλαναν απὸ τῶν τρέβων αὐτῶν. Οὐδ γοῖθὰ 
διίάας ἐχροῦὶ: ἐξέκλιναν ἀπὸ τῆς εὐθύτητος. Πδεγοῖ,. ἐχωλαι» 

᾿ς Ψαν [ἴθ 58 ἐχωλαναν). ἔκλιναν. ϑαουαπᾶσιι σπρρείϊωπε ἴὰ ΟΥὴ. 
᾽ν. Ρ. 65. ἐτδηβϑροβίείβ 11τϑγὶθ Ἰορϑιθι δ ἈΠ», ἃ Ἴ2Π, αυοῖ ἰε 
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, ΧΩΛΕΥΌΜΑ -’ ΧΩ͂ΜΆ. . ϑ8άη 
ἵηρτπα οἰα]ᾶ, δβὲ: ρϑιδ δἰπροῦδ, ἰ. 6. εἰαμαϊΐσαγο. ἘΠῚ γοτϑ 
ἰδθε Ἰεςῖῖα τορουϊ ον ἴῃ Ἰοὺ Ῥᾶγαιϊοΐο 2 86. ΧΧΙΓ, 46. 
Οοπίγᾶ δαπὶ ἀϊϑρυῖδι δωαέογ δ ἰῃ ““πδίογεέ. Ῥ. 677... αυἱ τος 
ποῖ, ΔῪΠ ἴῃ 1. οδ δ], οοσύγεεγο δἰρηιῇοδιίομο λογγογίβ, ἐγερὲ- 
ἀαξίοηιὲδ, δάδϑοηνθ μυΐλδεθ ΟΧΧ, 2 Β. }. 6886 οὐῤπιὶ ἐγορίαα- 

. 4448 ; 

εἰοπδ εἰ οοπιποίξοπα οογϑξ, ἐαίγε. ΑτϑὮ. ν ἐργεοδιε8 ἐεΐ. 
Φ . 

Ζοῦπι, 7αὉ. 1, 2, 6, «ἀδωζίεα. “466. ». 5, 15. Οογαη. δὲν, 11, 24. 
Ογαϊίαοως γι) εΐπιογα ρίσηξ γωρέμιπε, δὲ ἴτι Ἰοοῦ Ρᾶ- 
14}} 610 581, 1.371) ἐχραναδοιιδ. - ΠΌΒ. 2 88. ΤΥ, 4, 1 Ἀερ, 
ΧΥΠΙΙ͂,.41. ὉΝ1 π᾿ νθερίοῃθ ϑγηιπιαςλὲ Ρῖο ᾿χωλαέγετε Τ600- 
ποσὰ τλϑλῖεαι χωλαψεῖξξς ᾿ “ 

ΧΩΛΕΥΟΜΑ͂Ι, ἰᾶδμι, ὨἮ Ῥαξ. ἐαοίαπέοσ: Οδῃ. 
ΧΧΧΙΙ, 18. δὲ τἀπιθῶ 8111} ὑτο. χωλεύονται τϑοτειὶδ λοχεύονται 
χα ϑεοεξ, ! 

ΟΧΩΜΟἿ Σ, εἰαικίωδι πε, άδυα. 1 ονῖς, ΧΧΙ͂,1γ7. Ὁ δας ΧΥ͂, 
42... ὅ8πι. Υ͂, 6. ὃ. οἵ δ}10λ δδορίπβ. ὅγπιπι. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, γ... 
πϑὲ οιΐδι 1 νοτδέουϑ Αόχ, ροϑὲ νοοδα σχελῶν τοοῖο Ογαδέμδ,. 
δάϊεοῖϊς Δ]οσαπι χωλῶν, τ δὰ γος χωλῶν ΟὨΔ ΕΣ ΟΣ, 56 Π 81:8 γ6ῖ- 
νοτθαι ἐὐϑξ τπδποῦδ, αὉΐ Βδο δἀλοοῖσομο ἔδοϊα Βίοδδι: Τωξετγέα, 
Ὀδ τϑηὶ ἀμ ΤΣ] 6 πὶ, ΟΣ α' οἰαμαῖο, δὲ ὑγοναγδέιπι 868 ρυΐαπι 
ἀϊοεπάϊ σοῆτιθ, (πο 6568) ἐπ ογδ δέιίέογεπι. Οσολβῖο ἀπέδπι 
μυΐϊυ8 οπιϑδιοιΐδβ. ἀυοεπάδ δεῖ ἐκ δοϊδοδοδεηῖδ σοῦ σκελῶν, 
4π86 πιδρΏδπι ΟΠ ΠΔΏΟ γεϑρθοῖω ὈΪΣῖπ186 5.] 1686 ΒΑΡ οῖ. δὲ μ11}}- 
τυάϊποην οὐ γοοα χωλῶν. αν, 

ΧΩ ΜΖ, ἀρρὸνρ, ἐμπιΐμδ, ἐογγὰ ᾳσρεδία, ϑ8ερμζονιν. 
Νοίδι φυοαυθ ρωῤνεΐαπι, αυδαιδάτηοάππη, χοῦς. οἰ ἐεγγαπε α5-. 
᾿βεορίαπο εἴ ρμέρεογσηε ποῖαῖ, ὅλ. 168. ΧΧΥ͂, 4. - τὐδο. 2 Β6ρ. 
ΧΕΧ, 54. 860. Οοπιρί. Ἑποοῖ. ΧΧΊ, 22. βαλεῖν χῶμα, υἱἵ 
δεἴτυδξ σσσέγεπι. ϑμίάαδ: χώμα, ὕψωμα γῆς, ὅπερ. (Αἰ δέσγμα 
ὀμπθῃἄας ᾧπερ} οἱ πολέμιον εἰώθασι προχοῦν τὰ τείχη. Ἰάθπι 
νεῖθα Δθο χα δυσίοτο ἱποοεῖο ϑθδιυηρε: Τραΐανος εἰρ. Βα- 
βυλώνα ἀφικάμενος. ἐντυγχάνεε χώματο μεγίστῳ, ὅπερ χώσαλ ἐλέ- 

᾿Πγέτο ;Σεμέραμες. - ἌΣ, ριένία, Ἰόχοά, Ὑ]1Π, 16. 1ζ. ΤοΡ. 
ΝῚ, 16. υδὲ χῶμα δοριίογιπι ποῖαϊ,, 86ὺ ἐσγγαθ ορθοξαθ 6Φα-- 

νζέαλρη, (Ὑλάφ Τἠεοονέξ. 1ἀγὶ4, ΧΧΊΤΙΕ, 48.)}, 90}. ἴον. ΧΙΥ͂, 
9. (8.) [90». ΧΧΥΠΙ, 6. Τϑδη. ΧΤΙ, 2. 1 ἠδοά. Τὸν. ΧΥΤ΄Ι, λὅ. 
δο ἴον, ΧΙΧ, 25δ.. πο, ἔοτῖα ΖΑεοά, 165. ΧΧΥ͂], 5. 7ης. Ἔτη. 
1|,.22. - Ἴἢ9 ΟΡ, ἀοεγρισ ρωλμενὲδ. ἸΝεΒδία, ΠΥ, 2. -- δ, 
ἴδ5. ὙΠ, “ὃ. χῶμα ἀοίκητον εἰς τὸν αἰῶνα ἔϑηκε αὐτὴν, ἴιπὸῦ 
᾿ϑθλαῖα ἀοβοϊδίυμι ἰὼ δρέθσωυαι σομεδίεμ!ς ἰἰθ. “(4μ. 1058. 
Χί, 5. δὲν ΧΧΙ, 9. οἐς χῶμα ταφῆς αὐτοῦ, δᾶ. ἐμπιέεε 
ΒΕρυ]οτὶ δὶ, ἢ, 6. ἔυτιυϊοαι δὲ δορυ ρταπη 310} δδοαλῆσαϊ, αυΐα 
Ἰώ 116 Ὀχανὶ Ἰωοτίδιαν δὸ δεροϊϊδίωγ. αὐ. ἐπ Οοέαί. χωμα;, 
ὕψωμα γῆςν ἢ βουνὸφ, ἢ ταφος. . (Ἰομᾷ. γωδίμπι αὰ Ἰοὺ. 
ΧΎΠς 10. ἐς τῷ νὸν ἐρτ  τα, Ἀπιςν ὦ : 
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ΧΩΜΑΡΙΜ. Ἰρθ8 νοχ Βοῦτ. ἘΣ 3, βόπιδ δασγὑβοιῖο. 
᾿ς χμπε ἑαοϊοϊαέγέσοτωπι, Δ Ἀορ. ΧΧΊΙΠ, 5. Οἰοδβασ ἐπ ἐΐ. 4. 
Ἥερ. χώμασιν (νοὶ ἰυαχῖα Ομ. βατοοσ. σώμασι, οοτταρίθ ῥτὸ 
χωμαρὶμ) ἸοτετρτοϊδηΐοΣ τοὺς ἱερεῖς τῶν ματαίων. Ἐνδοάδῃι: 
τοὺς χωμαρὶμ ([π Οοά. 95. Βανγοοσ. τατϑαδ οοτταρίθ τουὺὺς χω» 
ρεὶμ Ἰερτυτ), τοὺς καϑεσεώτας. . 

ΧΩΜΑΤΙΖΟΙΜΜΑΙ, ἐπ ἐμπιμῖο νεῖ οοἱΐδ δὲξμδ δωπι: 
Ὁ ὮΨ Ἵ79, δέο 5206} ἐπιπιμέμπ, ἴοδβ. ΧΙ, 15. πάσας τὰς πόλεις 
τὰς κεχωματισμένας, ΟῬαῊ68 τ 68 ἐπ ἀρ ρεγὲδμδ οἰ ἐιπιμέϊς εἶξαι, 
11ὰ ΤΠ οροηγαωδ. 8ϑεα “͵αδέμδ νετεῖϊ: αρρεγέδιεδ πιιιριέαϑ. 

ΧΩΝΕΙ ΑΊ, οοηδαεῖο. μεν. Τοῦ. ΧΧΧΥΠΙ, 58. κέχυται 
γὰρ ὥσπερ γῆ χωνείᾳ, ξαπάϊεας δα ΐπι ἴδηι φαδπι ἔδτγα οοπβι- 
εἴοπθ. ϑίο δῃὶπιὶ Ῥτὸ γῇ νοὶ γῆς κονέα ἰδι Ιοροπάμπι οομπϑεῖ 
Οναδέμε Ῥνγοῖ. ἐπ ΣΙΧΧ 7πεὲ, Τ. ΤΥ͂. ο. 4. 6.2. ἊΝ 

ΧΩ ΝΕΎΜΤΑ, οοπδαξίία, φμοά ἐπ ξογαοο εβογία οοη» 
"αέμν δι οοηδαξιπι δὲ. Π3ΟΌ. Ὅδας. ΙΧ, 12..2 Ἀορ. ΧΥ͂Ι!, 
16. Ηον. ΧΙ]Π, 2. - ἼΚΘΌ, δεοιῖδ, Ἰοτθαι, Χ, ὅ, - ὈΧΌ. 1 
Ῥδρ. Ἴ, ιτ6. ΤΑεοά. 166. ΧΤ,, 20... ᾿ ᾿ 

ΧΩ ΝΕΎΥΣΙΣ, οοπιαεΐο. ὭΡΧΌ. 2 αν. ΤΥ͂, 5. - ὯΣΣ 
ξῃἤη. ἃ ρχν. Εχοᾶ, ΧΧΧΥΠΙ, 27. 

ΧΩΝΕΥΤΉΡΙΟΝ, οοηδαέονγέωπι, ξονγας ζμδονέα. “Χ|,, 
"ρωῖϊμδ. ὅϑγπιπι. οἰ ΤΙΧΧ Ζβομ. ΧΙ, 15, - πρῆχι, 7, μοέο. ἃ Ἀ66' 
ὙΠ, 55. - 5, ζογμακ. τ Άθρ. ὙἼΙΠ, δι. 7ΤΑσοά, Ῥτον. 
ΧΧΥΙ, "21. - ἨΠΧΏ ρατῖ. ΡΙῊ, οοηαίον. ΝῖΔΙ. 111, “. Ἐοτὶθ 
Ἰοροεμηϊς ἢἼΧΌ, »αϑ "οξίδ 8. οοηαξονίμπι, Ἡδογοῖ. χωνευτή: 
ρίον , χωνεῖον. τὴς 

ὩΝΕΥ͂ΤΗΝ Σ:. οοηπαίον, ἔεδον, δἼν03, Ργέποορδ. Τλπ, 
ΧΙ, 8. δεο. οο, Ολὲδ. μετὰ τῶν χωνευτὼν αὐτῶν. Νίοι τοι] 

, 4υοδᾶ δοιϑαπι, -- ἢἿΣ. 2πο. οἱ ΤὨΧΧ 1υἀ. ΧΥΠ, 4. 
ΧΩΝΕΎΤΟΝΣ, οοηπαξίϊο, α ἔμδογο ζαδγέοιαέιι8. ΤΣ, 

Ἰἄεαι. τ Ἀδρ. ΥΙΙ, 52. - πϑΌ5, 7μδέο. Ἐχοά. ΧΧΧΙ͂, 4. 
1μεν. ΧΙ͂Χ, ξ δας. ἘΧ, χθ. δὲ 4101 βδαϑρίτ8. -- ὈΧῸ, οσπν 
“Μαεέα. 41. 1 Ἄερ. ΨΙΙ, 16. χωνευτά, - 2552. ΒΙΌΣ, Ῥγίέποὶ- 
Ρέθ. Ὧι. ΧΙ, ὃ. μετὸ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν. Ἐοετῖο Ἰοροτυαὶ 

᾿Ὧ03, [τὰ Μιοζίειδ. Θεὰ χωνευτῶν τοὶ! ἰδ. ἀοεϊναπδοπι νἹ ἀϑίην 
ἃ χωνευτῆς, ηαυοὰ νἱὰθ βΌρτα. -- 03, ἡ μοίο, 166. ΧΙ Υ͂Π], ὅ. 
Ῥεδδῖεσθα Ἰορίτας Γ)εη. Υ,, 4. 660. οοά, Ολέν., λὶ π18ὲ]} κατὼ τὸ 
δητον οἱ ἰῃ τδχῖα τϑδροη ἀεῖ, 

ΧΩΝΣΎΩ,, ἐπ ζονγπασόπι σοῃῆαίξονίαπε 56ὰ ζωδογίαπι 
᾿ σορἑοῖο, ἐπὶ βόγήῆασα βμδονγία ξαδγῖοο, ζωπαᾶο, οοηῆο. ἸΒΠΛ, 

Ζιεῖο. Ἑεοι. ΧΧΙΤ, 22. χωνεύεται. -- θη ΗΙΡΆ. ἃ θῇ, αὐ». 
“οἶνο, «7,4 Ἄσρ. ΧΧΊΙ, 4, χωνεύυσατε, Ὑ σόα ΒΘΌτ. 905 ΡΪθ. 
τίηυο νοΐογα πεῖ. Θχρ] σαταπε: ρογβοέαὲ σοηἤαγο. Ἐπὶ δὺ" 
ἴδπι χωνεύξεν ἢ. 1, πιθίαΡὮ, διρπσιπιαηρ ρϑουτῖδα αἴας }6.}0εγῈ 
8. ΘΟΡΊΟΘΟΕΓΘ, 8. ἐγν πᾶσ σοἰδέσονθ. «- ρρυ. ἴον. ΧΧΥΊΙ͂Ι, 1.00] 
Οἰγπιρίοάσνιδ: οἱ δὲ λοιποὶ, ὅϑεν χωνευϑῆ. - ὈΜ5, ζωπάο. Ἐποὰ. 
ΧΧΥῚ, 8ης. ΧΧΧΥΠΙ͂, 5. Χὅ. δἰ δι1δ1. - Χο.) ζόγπιο. 1 Ἀ6β' 

7 
Γ᾿ 



ΧΩΝΝΥΩ .-- ΧΩΡ ὃς δι 

ὙΤΙΙ, 18. -- 855, ΒΙΒ. οοπρΊσρο." ἘπΘΟΙ. ΧΧΤΙ͂Ι, 1. Τια ίοίζεωδ: 
864 μεγρϑζϑην; σοϑροηάφε δαΐαι ἰδὲ τῷ ἢη)., φαοά νίάο πέτα. - 
ἩΧΊΟ, ατέέμδ. .,1). 1ο0. ΧΧΥΠΙ,,, χωνευϑῆ. -- ἢθ5, ἡμπάο, 168. 
ΧΙΙ͂Ψ, 10. δεῦδα δοάδαι..- ἸΌ2,. Κεδέο, Ἰϑτοιι, Χ, ι5. 1.1, 17. - 
2, ἤωπάον, 2 Ἄδρ. ΧΧΙΠ, ο. Εκεοῖ, ΧΧΙΙ, 20. 21. “- ΚηΞΌ, 
Ομέπεα 6. Ῥε. ΟΧΧΧΥΎΠΙΙΙ, 15. ἐχωνευσάς μὲ, δοηαοίἑ πιδ. 
Αποΐοτο Ζέεγοηγπιο ταϑῖδρῆοτδ ἀθδϑῃ μα εδὲ 8 ἔμ οΟΥ ΣΡ 8 πι6ῖ8}- 
Ἰοται δὲ δι ρῃ]οσυπι ορίβοῖδιδ, 4τ|. ἰὼ ξογαιάχα ὁχ δἀυρὶ!]α 
ἔλοῖδτα δυρϑηΐαμ Ἑππάδπε, Οδοἴθτυπι διιοῖου Βαϊ δ ψϑγβ. 399 
Δ Ἴ05 ἀοτίναββο νἱἀδέυτ, - ἴρηχ, Σδῦν, 752. 1οῦ. ΧΧΥΤΠ,, 2. - ΠΡ 
Ῥωγρο, Νῖα]. 111, 5. 1πο. Ῥβ. ΧΙ, γ. χωνευόμενον, οοηαξεηι, 
Βεῦτ. ἢνς, ἐφηξ σχαπιίπαΐξωπε ἐδρ ργοδαΐωπι, δθ,δαὰ δοᾶοτα.. 
ἴοτϑαι. Χ, 1ά. 660. οοά, ζω. Ἐν ἢ . 

. ΧΩΝΝΥΩ, ἀρρονόπι ϑάμοα, οβοσίο, οὗνμο, Ὅρο, ἴα: 
»δάο. ἃ Ἀεξ' ΧΧΙ, 15. κέχωσται Ναβουϑαὶ, οὐὖγνμέωϑ δε Να- 
βαῖμοῖ. Ἐο ὍΠΗ, ά, χῶσαι τὸν τάφον 4. φαρὰ Βίιοίζμα 1ποτ- 

Ῥτοϊδιβ. δδὲ δ) οαογο δσρμίογιωτε, δεἀ τϑοιΐιβ νογεϊτον οὖγμορθ 
Ὡσρείςγιεσι ἀπέθα ἐἠεια Κεϊραέμο ΒαΡοΣ τορίδγο, Ῥίο 
ὕκε6. }. γθ. φ. ιἍδι. θα. δίῃ". ᾿χωννύων τὰ ἕλη, ϑανγπισηξὲδ 
ἐπερέεγε μαΐϊμαΐδε. δ ἢ 

 ΧΩΙΡΑ͂, τορίο, ἐστε, δόμα, ἀρέν. τ.) ἐόνγα. Ἐ68. 
ΧΙΧ, 17. - ἪΝ, 7», παιβθῃ ρσορυϊοωι αὐδὶδ ΟΒ4] ἀδοοσζμβι 
Θει. ΧΙ, 48. ἐν τῇ χώρᾳ τῶν χαλδαίων. Ἡϊο χώραν ναὶ χὰρ Ἄρπ. 
6886 δι σι ξβοδλείνυπι, 56 ρτορτέθπι, ἰἀοιηᾷαα αποὰ ᾿Ὧρ τοὶ 
Οὔρ., αϑϑοτῖε 76. ἤΚοδείπς ἀ(ε 1, ΧΧ 7πὲ. ν. ὅθ. οββογνδῃϑ, 
φυοὰ ποι ἀρα ἃ Οτδθοοβ ἰδαΐαπι, 86 εἴ δρᾷ ὅγτοβ δὸ Ασδθ88 
τὸ Χ 'ὰ τατεξδ ψοο δ ΡῸ}18 ἐῃ Σηΐ 10 δὺὲ δάδὶς, δαὲ ἀρδὶξ, εἴ 816 
Αἰταιπιΐϊέδθ διΐδαι ἀϊοδηΐος Οδδέσϑιῖδο, ΑΒοσδθ Ομδθοτδᾶ, 

. ,Ἄτδη Οβδύδῃ. Ῥδιὶ ταϊῖοῃϑ οἱ δἰ Ἴ δὲ ἫΝ δοσρίαμλ ἱροῖ 
δυΐεδο νἱδοξωην, δεἃ ροϑβιαξέτια γοοδθυ]ιηι, ὁπ ἐρπιδῆ δἰρ 1 Ἐ»" 
οοὲ, ἐάσο ἰθϑηιίβ ΔρΡΊΟχοδ 6866 Ἰπάδοοβ., αυοά τὰ ἔανοτο . 
Υἱδθων δἷἴ Δ}56}186, απδηλ ὧς Ηδῖαπο δὲ Αρτϑβδιαο διιηξ οοπιν 
ταδηϊΐ, Ῥατίεοσ. 2 μὐδογιθ ΜΖέδοοίί,. ϑαον. 11Ό, 11. ο. 10. Ρ. 250... 
ἔπ χώρα δὲ δυβτορδίδδο Χ ἔπ Ἰοοῦπι δδριγδιϊοηΐδ, λισοῖ ἴ16-. 
πυΐδβίπιοθ, απϑωι ροβίοϊδὶ ΑἸΘΡΗ,, εἴ ργορίεσθα νοοῖ 1Π|81ὰ 
ἘΟῈ ΔΡ 6 δελντιτα ἐε86 πόχαθα,: δε ρτορτίαμ, δυδρίρδτυτ. 568 

᾿αλϑῖ ΥΣ ορϑαΐθ Βαθο ἀϊσδγοσοῦ , δ' ΕἸΧΧ ἐν χώρᾳ να] χῶρ, εξ . 
ΔΟΝ ἐν τῇ χώρᾳ σάτα δτιξουο ναγιέβδοης. Ποδερίμδ Α4. 7.1. 6, ὅ. 
Ἀδιτδῖ, Ἠαταπϑιι τηοσίμμι 6680. ἐν. πόλερ Οὐρῤῇ λεχομένῃ τῶν 
χαλδαίων. δοϊατ{ζεηδεγρίμο αι Οὐοταπι. ἀθ Ζοςορλὲ “ὁ ἔξεγα. «εκ... 
εοπδεσιδὲ Β. ἃ. εσεϊοῃοπι ἐν τῇ. χώρᾳ οταπίππι ᾿ἐρσοσαηι οου 
δδα8ὰ ΘᾺ τμιδίδη δὲ ἤοδερλο δαιτὶ φυΐογθηι (5:4 ἀἱάθτα ῬΑ ζο 
οἱ Ζωςὰς Ατι. ὙΗ, 4. δαὶ δβϑουζιθ 681} π66 χιβίδηδδπι, π6Ὸ 
Ῥοσεὶξ ορἱπἰουθια φἀπιττοπ δι ε886 ἐπ διϊμιαι.  Αἀάς σε. 
ΣΙ, 8:. εἰ Νέμεα. ἘΧ,. 7... γε, γοδιν, Ἑκοᾶ. ΧΈΥ͂, 27. ἐπὶ 
“ρας. Νοῦ πᾶ] αὐολὰ ὁδθασιν, ϑείπιο δῃΐπι δορὶ ἄς ταδτῖ 
τδτο, ΑἸγοιδ. δαΐεαι,, ἐπ αιο βανῖνϑ δεῖ ἴῶδιθ ΒρΙΘΏΒΙΟΣ 



568. ᾿ ΧΩ͂ΡΑ -- ΧΩΡΕΩ ὺ 

ἢυῖτ, τεοῖὸ ἡ χώρα αὐτῆς. δ. 6. γδοορυαομῖηπι δἐμ5 ᾿80Ὲ ζρσιδ 
οἰμα, ἀϊοὶ ροῖοδῖ. ζμέρ. ὨδΌσι: σα ρῥγέονδπιν ἰοον δι δὰπαο 
αἰϊαυϊᾶ, ν. ο. προτέρας Δὰϊ ἀρχαίας, 16ρ1888 νἹάδῖατ. τάδ. 400- 
4π6 ἱπέγα 8. ν. [3ΡὉ. - ΠΡ εγ' ραϊαέδεπε, Απιος. 1Π, 9.10. 11» 
ΥἹ, 8. ΜΊοΙ. Υ, 5. δὲ ρ!οτίᾳαθ δίαιτα 6038 ὨΡ5ἽΝ [6 ρ 1558; 
γαΐδὲ δυξοια ΠΡ τις νϑεῖῖδθ6 νἱἀοπίατ. - γῖπ; ἑέργα. Οδα. Χ, 
“0. 31. ΧΙ Π, 58. ΧΙ ΤΙ, 9. δὲ Ἰδὲ: βδδορὶηδ: Ργου, ΠΗ, 26. 
ΥἹ χῶραι 58πὶ ζοόα φμέέα, ἀαρτὲ, αἱ ἴλο. Ὗ, 4. ΝΜίαμῃ. ΧΧΊΨΥ, 

οχϑὲ 60}1. 1.00. ΧΧΙ, 4). γιὰ φιαοφυθ Ογαενὲὶ ἰθοέέ. Τἰαδεοά. 

ον 8. - 3, αρεοαέξο. ἴδ66. ὙΠ ,Ἵ 9. Ασδϑ. [15 ἣ ἐόγγα ρέαπα, 

μοὶ ἐδ. -- ὉΔ ῬΙατ. ααϊδοίέοπδε. χα Ἄθρ. 1], 28, ὩΔΡὲ ροδὲ χώ» 
ραν ψοΪ προσκείμεναι 6 ν. 30. νΕ] ἐχόμεναι δ᾽ νυ. 8θ. ΔαργΙδηάαπι 
νἰ δῖαν. -- πολ το, ῥγορνίποία.  Ἄορ. ΧΧ,, τά, χδ.. 17. 10. 
Ἐπάν. 11, 1. 1904η. ΠΙ,, κ. 860) οοἂ. Ολὲδ. εἴ ΔἸ}δὴ1᾽ βδόρῖτιδ. - 
ΛΣΤ οἵ ΜΌ55)12.). ἔπ Ῥ]ῸΣ. ΒΥ Ομ 414, Ἐπατ, 1Υ̓, 16. Υ͂, 8. 
Ὥδη. ΠΠ| ἀδ. 40. δὲ 4}101. - ΠΤ 7) ρόδες. 1 Ἄδρ. ΥῈ, 5. αἱ 
χῶραι τετράγωνοεν ἴοοα ἀπαᾶταία: Ὁδὲ νὸχ χῶραι καϊδλ δάπιο- 
ἄτην δυδροοῖᾷ 6δῖ,. Εοχίαδδο]ορογαπὶ ΠΠΠῸ ,.001}..ν. 4. - πΠΌ, 
7εηδεῖγα. α Ἄςρ. ΥἹΙ, ά. χωρα ἐπὶ χώραν, ἴοσιιξ δτιρθῖ Ζοσιεπι. 
ϑιιλάαε: χώρα, ὁ τόπος. παρὰ δὲ Θουκυδίδη χώρα αὶ τάξις. Ὑιᾶο 
ἔδταθῃ ἐπῆν 8. χώρα ἐπὶ χώρας. -᾿ ἘΛΡῸ, ἰοραν ἴοϑ: ΤΥ͂, 18. 
ὥρμησεν τὸ ὕδωρ τοῦ 'Ἰορδανου κατὰ χωραν, οτπὶ Σαρδια νϑῖθ» 
ἔατ ἀᾳυὰ Ιοτάδηλβ 1ῃ ζοομηι ϑέτεπι, Οἴοδο. ἐπ Θοέαέ. καταχώρανγ, 
ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τόπου. Τοῦ, 11,.χ1. -- Ὃ"», πγᾶδ: Τότοῖα, ΕΥ̓͂, 20 
 "ΡΌΡ, ναὐδίο; ἽΠιδοα. Τοεὶ, 111,2. 80, ῬῸ}) ζωσιενὲδ ἐοσιπ 
αὐτιρέπεπι δὲ δραξέοδπι ποῖδϊ. - ὮΦ, ἐόπιρμδ, Ὦκαη.: ΧΗ͂, τι. 

.. 880. Ολὲφ, ᾿ιεροπάυηι ὥραν, αὐ ᾿ᾶπὶ πιοπαδτδς οπεατγιὶ 66» 
ἔογδδ, ᾿Αὶοδαοίξδ᾽ Ῥ. τό. δὲ δϑοβανζεπδεγρίμα ῥζααί. Ὁ. τά. - 
᾿, αρον, δια. ΧΧΧΊΙ, 5: ϑγπια. ΟΟ86), Υ,, 8. “4. Ῥε, 
Ἐ ΧΧΙ͂Χ, τά, 166. ΧΧΧΥΠ,, 7)... Μερδ. 110, χ2... 44. ϑγπεπι- 
99. ΟΧΧΧΙ, 6. Οοπξ. [08.4.1 55..1,.ὺς. ΧΙ; 6. Ῥταδίοσε 
ΣερίταΣ 166. ΠΠ, 6. υϑὶ ἔαπτδα ἡϊυὰ ἡ χώρα αὐτῶν, υὑξ ἐχ Ηε- 
Ῥιδῖοο δρϑϑῖ, 118 χα υδδο. Νδηι ἐσ ν, βοαηπδηϊὶ δὰ 
ΦΟΙδίαλ δεῖ, απΐα οὐμ]ηδ ᾿ἰβσατῖι οσσὰπ ἀδοδβρευρ-6βὲ ψεῦθο 

ον φνεπλήσϑη, 4ποᾶ ᾿π πἰτσαᾳθδ' ὁσχιεδα ὁσοαττιίῖ. 1 ποεξίουθ᾽ 
Ῥυονέποίὰσ οριῖον. αι Νῖδαοο. ΧΥ͂,, το. 15, 00}}. 2. 28. 106 .δπ- 
οοἰϊς αἰξοιέμδ γερίοπία αο ργανέηδέαε Ὀδατραξυτι τοροτϊως ὃ 
ἜΜ δατ. ἘΝ, ,λ8., Οομξ, Ζ6χ. ΟΝ. Τ' 5..ἢ, γι πὶ οὐ “.“΄ ΠῚ ᾿ 

. ΧΩῬΑ͂ ᾽ἜΠ1 ΧΩΡΩ͂Σ. Ὀσορα, 7επδοιοίίαο. χ Ἀεξ, 
ΨΙΙ, 4. ἈΠιολαοέξα ἴῃ διρρέξιι.. Ὁ». 2550. ἕοτεδ ὥρα ὮΝ ὁράω, 
ἀρ886 πὶ ΠΟΐΔΘ Δ ὁράω ἀϊοῖδ6 γΥἱ ἀσῃ τ, Ὁ 

ΧΏΩΡΣ Ω, οαρὲο, σοπέξπιδο, ρεεδέγο, ρῥσοεάοι Ὁ 5», Ῥοϑ» 
διεπι. Θεη. ΧΙ, 6. - 55 ΗΙΡΒ. δ᾽ νη, χ Ἄερ. ΥἹΙ, «Ὁ. 57. - 
ΓΝ φὲ ΡΣ ἰυποῖΐπι. 2.Τὰς, ΕΥ̓͂, δ, -- κί». Θέα. ΧΙΠ, 6. 
οὐκ ἐχώρεε αὐτοὺς ἡ γῆ, φατοιχεῖν ἅμα, ηπ. οαρίάδας Ἰ|10ε 
ἴεττα, ὑξ ὅπ δδρέϊδγεπί, “Οομ, 10... ΧΧΙ,. 25. δὲ ᾳυδὸ δὰ 



»" 

ΧΩΡ, 22 --- ΧΩΡΙΣΜῸΣ τον 383 

᾿.1. ἐκ Ῥκϊζοησ ποῖδὲ Αἀϊδεγέξ ἴὰ ως. Βγοπι. οὶ. Τ δ. χ12.Ψ 
-ὐοοῦν,, οἰϊδαπῆδ. Αἴχι. Ῥ6. ΧῚ,.7. χωρθῦν τῇ γὴ »᾿ γγοοδβεηδ 
ἐπι εὐ Υῶ, ν6 1, πὶ: Ηἰσγοηγὴμδ ἰταπιοταϊὶξ: δεραμὰ ἐμ71.α ἔθ ῶς 
Πορμοχὲξ ῥεἰπιατίδαι ποϊομδηὶ νοοῖ ΡΨ, ἐδογανξ, γορδεϊξὲφ 
νίοὐδεδ αἰξᾳφωία ζεοδξ, ὙιΔ6 δΌρτα 8. ν. ὄξω, δο Ποεσπηι  ὀέεγιον 
δὰ }ν.1, δᾶ». ΥἹ11,, 24. διοικεῖ δὲ καξ χωρεῖ διεὼ πώντων, ττδηδῖς ΄ 
διαιλοτά οἵ ρ»σησίγαςῤ Οὐχηὶα. “λα οἱ τ. .χ5. ὁὲ οοπξ, Τοῦ, ὙΠ, 
ὅ7. Εἰ 2 δοεοίϊἐ Δάνεγδ, ὅϑαον" ἰδ. 1. ο. 3. Ρ..27. 2 ἸΝῖίδοο. 111, 
40. τὰ μὲν κατὰ ᾿Ηλουδωρον - οὕτως ἐχώρησε, ἀρ. Ἠεϊϊοάοχο 
ᾳύϊοηι ἁ χϑϑ ᾿ἴ8 ργοσθεδογμπί. λὰθ εἰ 2 Νῖδοο Χ111,26. ΧΥ͂, 
57. δὲ οοῃξ. 108, ΥΠ|, 537. εἰ δὰ δ, 1. δὐοπογιπι Ρ. 522... 

ΧΩΡ] ΖΩ͂), ἐσραγο, δείμηρο, δὲ χωρίζομαι,. δε Υ̓ ΘῸΥ, 
ἀῤειαο, γεοδαο. 13, δοέμα. Τιονῖς. Χ1Ε], 46. - π5ν" λ, Ως 
ἐπ ἀνοδιδ ἰαίεγέδιι6. οσοέηϊεπέαη νάγδιι, Ἐποος. ΧΕ], 20, 
τόπος κεχωρισμένος. - 2) Ηἰρἢ. “ψι. Ἰγευῖ, Χ, ὃ. “ υδ, 
ἀΐπιονοον. Τυᾶ, ΥἹ, χ8, «325 Νίρ!ν 1 Ραγν, ΧΗ, 8, ἀπὸ τοῦ 
Ταὲδὲ ἐχωρίσθησαν πρὸς “Ιαβὶδ.) ἃ Οαᾷάϊ οἰἐφοοεῦαπε δὰ 1) 8- 
νἱάρα. Οοπέ, Αος, 1, 4. οἱ δὰ ἰι. 1. δἴζορεγιπε ρ, 5354. βάν, Υ], 
2). πᾶς ὁ χωριζόμενος (ἀπο) τῆς ἀκαθαρσίας τῶν ἐϑνῶν, οπιαῖδ, 
4υὶ δοραγαδαΐ 86 Ὁ ἱτιρυτὶδῖ6 σοπείυ. Οουξ, Νεδοη) ΙΧ, 2. 
εἰ 5 Βεάγν, ΥἹΙ, χὅ. πὶ ἀπὸ δἀδίίυτ. - ἼΣ5., οἰαμῶο. 7πο. Τιον. 
ΧΙΠ, 41. χωρέξεε, οἰαμάεπαο δοραναΐ. - ΔΒ» ΟΥΟΝΟΙ., ζέγιεδ, 

, δχηῆπ. Οδὴ. ΧΥΙ, χ9. μεχωρισμένος (ἀπὸ) ἀνθρώπων. δοξτο. 
λίπ δὺ Ββουνπῖρυδ.  Ώ}80 δῖδϊῃθηξ, δυπν]θρ 886 11. δεά 
φοῖϊδ ΘΘΩΒΌΠ), ΘΣΡΙΘΑΔΙδ, Ὡδῆι ΟἹΩ͂ΘΒΡ δϑὲ ΣΙΔΡῸ Παπιΐηΐδ 
δρ)λεδτίδπι νἱῖδαι δαδηεῖῤ, Ὑ1ὰ6 αθοηυθ Πεχαρία. « ἸἼἸ8. Τὰ, 
ΑΨ, 11. ἐχωρίσθησαν ἀπὸ Ἀενᾶ, αἰἰδοεδοαγ γι ἃ ζδπα,. Ῥεον, 
ΧΎΗΙ, 1. ἀνὴρ βουλόμενος χωρίζεσϑαι (ἀπὸ) φίλων, 4υ νεὶ]ε 
ἈΡΩΤαΥΦ 86 ΔΌ Διγῖοΐδι ϑγπιπι. Ῥ8. ΧΙΧ, 4, “Ἄψω. Ἠοβ. ΙΥ͂, χά, 
- ΔΩΡ,. πισγεῖγδα,," 4851 βδορᾶταϊδ ἃ σϑὶδαυΐδ εἰ Ὑδθοσὶβ ο06]- 
δαὶ σοπδθοσζαῖδ, 7ἠἐοά.. Ἠοδ. ΙΥ̓͂, χὅ. κοχωρισμένων. ὅ ἘδῆτΟΥ͂, 
39. ἐχωρίσϑησαν τοῦ ἱερατεύειν, τοπιοίξ μπὲ ἃ ξασονηδηξξο, 
δεῦτ, ΠΗ 35 Ὡ Ἐϑ 4). 001}. Εβάτ, 11, 62. 10. ΤΥ͂,. 44,. χωρίζειν 
ἀορογέωαγο, αδάμοανα ποῖαϊς οἵ ουπ λαῤιβάνειν ροειηλμίδίον, 80 
ἰθ ΠΟΒΏ}}18 ἰδεῖ ἐκχωρέω τεροχΐτοΣ. Οοπᾷ, 1}.΄ ν.:Ὁ. .88ρ.. 
ἢ, 8. Ῥτανᾶθ επΐπι οορ!τατίοπευ χωρίζηυσεν ἀπὸ. ϑεοῦ, επραγαπὲ 
ἃ Ὦεο. λἈ Μίδοο. ἴ, χ5. ἀφ᾿ ἧς ἐχωρέσϑημεν ἀπ᾿ αὐτῶν. ἀχ' 4ὺ0 
γρρεξδίπιθ ΔῸ 1112,  ἸΝῖασο. Υ, 21. εἰς ̓Αντιύχειαν ἐχωρίαϑη, 
Δοιμοομίαπι ἀδσεσοίέ. Μιὰς δὲ 2. Μῖδοο. Χ, 10. ΧΗ, χ2." οἱ 
οΟπ, Ζ.6.. Ν. 7. ἐς. Ὦ. ν. Ῥ Φ ς κἃ Ἵ 

- ΧΩΡΙΌΝ, ἕοομδ, αρογ. ἘΔᾺΣν νέμφα, ἃ Ῥᾶτ. ΧΧΥΤΙ, ,7. 
ἐπὶ τῶν χωρίων, ἀπ αρτίϑ. Οουΐ, Ἀο. 1, 18. 2 Μδοο. ΧΙ, 8. 
ἐν ἐρυμνῷ χωρίῳ, 'ῃ οοο χιππίῖρι γὲάο οἱ ἃ Νίδοα. ΧΙ, 7, 
ο ΧΩΡΥΙ͂Σ, εἶπες αὔοφιιδ, ργαδέογ. "Δ, Ἀγαδίεσ. “ἴω: 
δὲς, οοἕ, Χ, Τοῖπι. εαι, ΧΥΤΠΠ, 8. - 205. Οδη, ΧΧΥ͂Ι, λ. 
Νεδοι ὙΙ, 21. πὶ 12". 1υἀ, ΧΧ, 15, 17. “ς. Ἐπχοὰ, ΧΙ], 57. 

ΧΩΡΙΣΜΟΙΣ, τφοραναέίο, δερνθραίίο, δεϊμπρέδο. τι1), 
πιοηδέγωμπ, 1αν. ΧΙ, ἃ. 8. Ζεδοι. ΧΠΙ, 1. 860. Καί. 7πε.. 



Ι 

54. ᾿ ΧΩΡΟΒΑΤΕΩ - ΨΔΑΑΙ͂Σ 

, μον, ἈΥ͂, ὁ. 24. 48. πᾳ ΖδΟΝ. 1. 1. δσηνίονο νὸχ χωρισμὸς 
᾿ σδαξατ νἐϊτίαπι δου θαγαπι, ποῦ ᾿ηεοεργοίαπι, 1μορὶϊ ῥαντεσμόν. 

Παία: ἐπ αερογϑέοπεηι. ϑ6 ἃ. Δάπιοάτι ἐπὶ δύτᾷτο ἀοοδηξ ρμδ8τ- 
εἶτα 1οοᾶ τεϊαῦᾶ, Ῥαγῖϊηι δουῖθδ'. οταιϊουΐδ, Θ 408 δΔρρᾶδτγοῖ, 
ΜΓ εἴ ἢ.12 6886 Β. }. ΦΥΟΏγΙΩδ. 

ΧΩΡΟΒΑΤΕ Ώ, μον ἔοομπ; αἰέημοηα ἑποδάο,  τορίοηθηι 
οδαπιδιῖο, ἐεγγαπι πιϑδέον, ἴ. 4. βηματίζω δρυὰ ϑέναδδῃη. Ὑ11. 
». 522. Ὁ. Ἐπὶ ἃ χώρος. ἰοοιεδ, δεαδα, εἰ βατέω, ηυοᾶ ρτθ 

᾿μπατέω ἸΏραρ )οέρλογμπι. 503, αδεονίδο, Ἴ1οδ. ΧΥΤΙΙ, 8, 
, χωροβατήσατε τὴν γῆν. Ἐπουδατὶ ροῖθος Βαδὸ νϑιϑὶό, βὲ σϑυθᾶ 
νοτιδηῖαν: οδὲέθ ἐδγγᾶπι, ρόγαρταΐα γδραέσηθπι, 80. θαππ ἰδϑονί 
δυμπάϊ οαιϑα. δοῦλα» [φηδονρ ἑκα δὰ Ὦ.]. ἰαπλδα πιοπἱΐ, ρατγεΐποσο 
δῆς ἔοτηνϊαμο δὲ ὙΠ. Ἀ9ΌΠΣΩ, δι ρῖοὸ χωροβατῆσαε δοτῖς ᾿ 
Βοηάθτι ε686 χωρογραφῆσοι. 149 δὲ ν΄. 9.», ὯΒῚ 2181] ῥχο. δδο 
γοσο ἐὰ ἴοχῖυ Βεῦτ. Ἰορίξατ. δεγοῖ. χωροβαεεῖ, ἐν τῇ χώρᾳ 
περιπαξεῖ. Οοηξ. εἰἰδα Ζμνποδὲ “ηνογε. ῬΡ.Χι33, ᾿ 

. ΧΩΡΟΓΡΑΦΕΔ 2, γορέσποπι ἀδεογέδο. Δ, ἀδοογέδο. 7π6. 
1ος, ΧΥΊΙΙ, 8. χωρογραφῆσαι. ϑέγαδο 11, ρ. χθ 3. Α. δὲ χ68. Ὁ, 

ὑ. 

ῬΑΘΥΡΟΙΩ, αγοξαοίο. υὖϑη., ἀἔἄοπι. “σι. Ῥα. ΟἹ, 4. 
ἐψαϑυρώθη. 1ῖὰ Βέοίξιισ. 864 ἴτι Ἡσκαρόέδ͵ ΒΘΌτ. γγ0 τϑὲροδ» 
ἄδι. Τῃ Οαέεπα ῬΡ, σ΄. 1.111. Ρ. ν᾿ Αφαῖαα Ίοοο ἐψαϑυ» 
ρώϑη ετϊθαϊςας ἐπυρώϑη, φυσοὰ τοἱδὲ Ὡὲ δὲ} αἰϊπὰ ατααι ἐπ ῖοι- 
Ῥταϊβιηισπίτ γοοῖδ τατεοτῖν ἐψαθυρώθη (4πδπι οεἶϑηι ΖἌδοαο» 
γεῤέ ψ. ιϑιθ. αποίοτῖίαβ ποία γ) 6686 νἱϑοῖιτ. -- δ3 108, 
Ριωποέαεἐγ τμοογ ππαοιοδὶ. 4, 1οβ. ΤΧ, 5, ἐψαϑυρωμένος 
δυῖ ροϊίυβ ἐψαθυρωμένοι. ϑεραπι Βοο,. φυσᾶ, υξ ορἑπδίωτσ, 
ε. ἀχρτοϑοῖς ρὸσ “ἐν 7)τωϑέα εοπερηὶπιέλ, «ααοιαοάο οοσιοῖν 

Ἰἰδαπάπηι δὲ ορσδοο, ἀ 83. 6116. νίϑιαι εϑὲ ϑολανγζοηινενρίο. ϑοὰ 
δὶ γοχ ΒΘΌσ. ἃ Ἵ᾽, σαΐνγογε, ἀδτίναξιε, αἴ πὶ νοϊαϊξ ἢ. δσ- 
ἐοπιοπ,) Ὃφὲ ἐψαθυρωμένοι τοἀάϊυς ρμϑὲ αγέσἑ, οταπῖθ Βδ60 
ἀἸπΠδβουϊίαβ ἔδοῖ]6 ουδηδδοθῖ.. . : ᾿ 

ὩΑΔΙΣ, οαπιονα, ζογπὶκ, ογδὲο, ἥρενα ἀτοιαξα, Ὁ, 
ἄοπιμσ: Ἀκοὰ, ΧΧΧ, 4. ἔσονται ψαλίδες ταῖς σκυτάλαες » Ἔτοιξ 
φυδδὶ σατπεγῶθ ἸΙσοἷδ τοϊυπᾶϊδ οἱ ΡΟ] 6 δῖνο νϑοιῖὶροβ, 4888 
ἐπρεοάταπτς ,. νοὶ αυϊίνβ. ἱπροπδδίυτ. .- Φούξεας 10. 1Χ. ο. 5. 
Ρ. 1012. ἔστε δὲ ἢ ψαλὶς εἶδος οἰχοδομήματος, ἥπου καὶ Σοφο- 
κλῆς ἦν “ακαίναις λέγεο' -- Στενὴν ἔδυμεν ψαλίδα, κοὺκ 
ἀβαρβαρον. -- ἀλλὰ μὴν. ταὶ ΤΙλάτων ἐν τοῖς Νόμοις (18. ΧΙ.) 
Θήκην δ᾽ ὑπὸ γῆς αὐτοῖς εἰργασμένην εἶναε ψαλέδα προμηπὴη, 
λίϑων πολυτίμων. ϑιίξάαδε ψαλίδα, ἣν ἡμεῖς ἀψῖδα φαμέν. 
Τάδε νεσρα Ῥ]οτοη 15 τοῦθ  δἀάυοῖα δι᾽ τρὶς. Οὐοϑεαν Ά» 
ἐοχδηΐ: ἡψαλὶςν ἡὶ ἀψίς," Ηδογοῖ. ψαλὶς, τὸ ἄρμενον» καὶ καμάρα: 
Οοηξ, 2 |φοπιϑέονζιι5. ποῖ. δα Ροζδιεο..1. 6, Ὁ, τοι5, ΟΧΧ ψαλίδες 



Ἃς φα’ΑΔΜΔ2. -- ΨΑΛΜΟΣ τς δᾷδ 

"416 θήκας νοοδπῖ- (ΥὙι4ὁ Ἐχοά. ΧΧΥ͂, “)η: ΧΧΧΥΥ, 51. 
ΧΧΧΥΊΙ͂Ι, ιά.), φυοπιαδιιοάαπι Φίαέο, ὍΣ ταοᾶο᾽ νἱάϊπιι8, 
ψαλίδα ἴῃ θήκην οουξοοῖαπι 6586 χηδπιοζϑῖ. -- ΡΤ, σίοξιο 
γαθ,, Ἑχοᾶ, ΧΧΥΊΙ, 10. 13). καὶ οὗ πρίκοε, παὶ αἱ ψαλίδες τῶν 
στύλων, δἰ οἰτου!δ δὲ ογῦδε οοΟἸτιπιμδτα, 10. ΧΧΧΥΠΠΙ, το. 1, 
12. ψαλίδες ἀρπὰ ΚΖ εέγωνέμπι βιαπξ ῥγοπιέηεηξόδ αμὲ Κγοπεαξὲ 
ἰαρίάες, 4σι ἑαΐ, φμοά ἐπ ξογπίοϑ αμξ ἄοπιο ῥγοπιίπεὶ, φμοπιοάο, 
Ω δἰπιξὶξ ζοσπα ὑγοπιέηδηέδα οοἰμηπιπαγπι οαρέέα νοοσαπέ ΣΧ, 
Ἠδεεγοῖ. ψαλίδες, αψίδες τῶν στύλων. τ ὦ 

ΨΑ' ΔΩ, μεαΐδίο,  άσε ρμΐδο, Ξαέδιιο σαπο. “ον ῬίΏς ΄ 
ῬεΤΧ, ). ψάλατε τῷ Χυρίῳ ἐν κεϑάρᾳ, οδαὶϊῖο οναΐπο οἰἴΠδσα, 

. γιάθ εἴ Ρε. ΟΧΙΠΠ, το. ΟΧΙΙ͂Χ, 5. δὲ δὶ δαορῖπβ. -- 15} 
125, ρμέδο. ἃ ϑαιι. ΧΥ͂Ϊ, “5. ἐλάμβανε Ζαβὶδ τὴν κινύραν, καὶ 
ἕψαλλεν᾽ ἐν χειρὶ αὐτοῦ, δοοϊρίοραι Τ)αν] οἰζδατδιι. οἵ ρόγοεο 
εἰσδαέ τηϑτιὰ 808. 146 δὲ 1 ὅ8πη:. ΧΥ͂Ι, 16. ΧΥΤΙ, το. ΧΙΧ, 

ο΄ 9. δὲ σοῃέ, ϑραπλοπιέξπει Οὖδε. ἴῃ Οαἰιπιάοΐμπε Ρ. 55. δὲ 4θ9. 
80 βεγρέογεπει τιοῖ. δὰ 4 )οέρλγονι. Ἐρὲδέ. Ρ. 70. δωέξάαξ: ψαλ» 
λομένη, τιλλομένη. κυρίως δὲ ψάλλειν, τὸ τῷ ἄκρῳ τῶν δακτύ- 
λων τῶν χορδών ἅπτεσθαι. δὶκ. ΙΧ, 4. ψαλλούσης, 4φιιαο ἐμαϊ ξ εξ 
εαπὶξ βαϊξφωδ, ρΡδαϊετϊοΐδ,, οαπέαϊγέοίσ, Παϊοίπαο. Κωζρ. οαέέαμ 
ἐγϊοῖδ, ἀπαδὶ Ἰορατὶς ἀλλούσης γεὶ ἀλλομένης. 4080 1δοῖῖο 
ἸΏΙΠ 10 ἑπορῖᾶ 6566ῖ. , : Μὰ - 

ΨΑΛΜΜΟΥῚΣ, οἰέλαναε φοηπξέμδ, Ῥιοϊδαξϊο σέ οαπέμς Ξάτωπε, 
, ΦΑΥΠΙΘ,,) φμοῦ Παέδιεθ οατείμν, οαγτπεν, φμοα νθ66 οἐ άβῥον 

οαηδέμν, ἴἴ, ογράποπ, φμοαῖ πογωὲδ ἑἐπέθρηεωηε μμίδαίγ, ωεῖ 
πάη νοὶ ρίεοίγο, Ἠ)Ν521, πισπιογία. Ζαοὰ. ΥἹ, τά. Οδγπιθῖ ἴῃ 
μιοποσϑσ διλοιῖπβ σοχιροδίζαπι 6δῖ οἱΐδι πιοπιπιθπέμην. ἸΝ ΔΊ 
ΟῚ δϑὲ ἢ. }. ἐα, σιο πιϑαϊαηέα αἰλφιἑα ἐπ. πιοπιογίαπι τονθοᾶς 
ἔμΓ, - ἼΛΛΌΥ, 4. ὅπ, ΧΧΙΙ, 1. Ῥε, ΧΟΙ͂Ν, 2. - ποι. Ῥδ. 
ΓΧΧΧ, .. λάβετε ψαλμὸν καὶ δότε τύμπανον, ϑυπιϊτς οὐέῤλαγαπε 
εἰ ἀδῖο ἐγεωρδηίμθαι. Απον, Υ, 5. ψαλμὸν ὀργάνων σου οὐκ ἀκού- 
σομαι, δοηδέμην Ἰῃμδισατηδηϊοτιι τοσγιπι ποῖ Δ ἀΐδηι, -- ΠΌΤ 
᾿πῆη, ῬΙΒ. οὐπὶ Π Ρᾶγαρ. Ῥβαϊαι. ΟΧΙΥ͂Ι, 1. - ἬΝ ν05, »αθ 
Ῥώγωπι, 1685. ΕΧΥΙ, 40. μετὼ ψαλμῶν, Ὦ. 6. μετ᾽ εὐφροσύνηρ». 

᾿ δ ἴῃ «44. δἀάϊταπι Ἰορίζατ. Τία 80. σβδεαρθοσῖοθ δοοθρίβδθ 
νἱάθεαν ἔογπιαΐδη Βορσδίοδηι. - ἡἸΌΙ. Ῥ8. ΠῚ, ., 1Υ̓͂, 1. δ 
Ἰπ τοδί ἱθ τεῖω]16 οάδταπι αν! ἀΐσατυαι, Ὡδὲ φροοϊαιίια ποῖας 

᾿ οἄγπεον, φιεοα νοοο οὐ Πα ΐδωο οαηδέιγ, δὲ ᾳμοὸ Ζ)εὲ ἑαμμασε νἐγέι» 
ὅδε οοἰδῦγαπέμ δέ σαπωπέμν, Ζωεχ. Ογνάδὶὶ Δ[5. Βαγοοο. ψαλν 
Μὺς, λόγος μουσικὸς, ὅταν εὐρύϑμως κατεὶ τοὺς ἁρμονικους. 
λόγους πρὸς τὸ ὄργανον κρούεται. Οομπξ. Βαεέϊέῳπε ἰὰ Ῥε. ΧΧΙ͂Χ, 
- 2, πποδιρξαξίο. “411. ΤΏτοη. ΠῚ, 68. - 533, παδίξιπιο 
Ρο, ΤΧΧ, λά, -- π55λ5, πιοάμέαείο, ΤΒτοα, ἘΠῚ, τά, Υ͂, χά, 
ἦπο. Μεθ, ΠΙ, 65, ́ - 135, ρωΐῖδο. «Δ. κ 88:ι. ἈΥΙ, 18. εἰδότᾳ 
τὸν ψαλμὸν, βδοϊθαῖοαι Μαεα ρεῤδατγε." 118 7οφορλμα.  μεέφι. μά, 

ν» λά, προσέταξε τῷ ψαλμῷ καὶ τοῖς ὕμνοις ἐξαδεεν αὐτῶν. 
Ῥλαρογέηχρ φὲ δολοῖ, “Ἀεἑδέορῆ. ἴῃ “έν, ν. 18. ψαλμὸς κυρίως, 



86. ῬΔΗΜΩΙΔΟΙ͂Σ ρα ΨΑΡΟΣ 

ὃ τῆς Δ λξδλως ἦχος. Ὅοηξ; δραπλοπιὶὲ Οὗ. Σ Οαπεπιαοΐ, Ῥ.- 
55. - Ἀλλ}, σγραπεπι. ον. ΧΧΊ, χὰ. ΧΧΧ, 5:. -- γρλυ, 
εαῃέξο θγγαλέοα, Ῥε. ΜΝ, τ. - Ὁ, οαπέοιεπε. 'ὍῬ. ΧΙ, ι-. 
’ Ψ]ΑΔΗΒΜΙΔΟΝΣ, φιὶ βαέδμδ αμὲ μεαΐπιος σαπτέ. ὍΔ ὩΌ, 

οατιέογ, Ῥᾶτι. ῬὶὮ. Α“ . α Ῥατ. ΝΙ, 55, ΜΊ᾽άο οὲ δ1:. ἴ0, δι. 
ΨΑΜΊΤΕῬΡΙΟΝ, ρμϑαἑέορέωπε, ἐπείγεπισπέωπι, 450 Ἱρδαϊ- 

ἴδεν: “5, οἱέλανα. Οεπ. ΤΥ, 420. ( αδὶ ἀπ δῃ διδρίοδεξ 4ᾳυϊ8 
Ροδβοῖ ψουδθυα' 'ψαλτήθιον καὶ φεϑάραν δῖνα ἰᾳοατία ἱτιῖϑερτϑ. 
1185 δῖνο ᾿τατί ογαπι οὔ] ρὰ γα ϑροβὶῖα 6686.) Ῥ8. ΧΙ ΨΤΙΙ, 4. 
ὭΧΧΧ. 2. ἄἴχαιι θαι. ΧΥΕ, γ6. ϑγνεπι, Ῥ8, ΧΙΙ͂Ι, ά. ἔεϑ. 
ΧΥῚ, 11. Τδοα, κ 88δν. ΧΥῚΙ, “5. 584. ἐδὲ νοχ ψαλτήριον ἰδὲ 
χ ψιέΐαε τοἀαετιάδ᾽, οἰ 6 ν, 16. Ἰουδαῖον Δρρᾶτγεῖ. -- 3», . 
παδέίξωπι, ἸΝ ΘἾχθη,. ΧΠ, 27. Ῥβ, ΧΧΧΤΙ, 4. ΤΕευιὐῖ, 11. -- τ) 5.2, 

ι γοοραμέαέϊο. 188. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 20. - ΣΥΝ ὩΔΌ, δος ζαμαΐωπι, 
φυὶ δρυὰ Ὧ08 ἀϊοίτας Ζὲδδν' ΤΡεαῤπεογιοπε.. ᾿ Οἱ Εΐϊα]ο Ῥβδ)ογυπι 

' δξο. ΝΜΙ5. ΑἸ οχαπανέπιεπι, «ἰ ἸΝΛΌΘΌΣ ὃ ΤΊ Ώ29Η ρ}ακ, ομδἹά, οχ 
τι ψαλτήρια. Ὁ) 8. ΠΙ,, δ. 7. 10. 18. - ἢν ἐγπιράπεπε, Τοῦ, 
ΧΙ; 12.- 880. ΧΈΧ, 1, διν, ΧΙ,, αὅ, δωέάασ: φαλτήριον, 

ὄργανον μουσικὸν, ὅπερ καὶ »άβια (ἃ Βεῃο Κιἰαέοειεα ρτα 
σειυλα) καλεῖται. ἡ. 
ΦΩΝΗ͂Σ ΨΗΜΤΗΡΙ' ΟΥ; νοι ̓ βαρζιανέϊ, ἔολϑαν γῶ, σαπ» 
ἐξοιεπι ἀπιαἐἑοπιπε, ἰ, 6. απιαέογέμπι. Ἐποοῖ, ΧΧΧΊΙ, ΓΝ 
 ἩὨΧΑἮἬΤΗΣ, μϑδαϊέεε, οαπέον,, οἐελανέδέα. 3 Ἐϑάν, ν, 695. 
(43.) ψαλταε καὶ ψαλτῳδοὶ ν ἈόΡτ. ἜΣ, 60]].. Ἐρᾶν, ΤΠ, 69. 

| Ὅσηξ. Ῥονέζοῃ. δὰ “οέέαπ. Κὅ. Η. ἸΧ, 1). 
 ΠΦΑΖΤΟΝΣ, φιὶ ρεαϊίξ. ροέδσεέ, αὐ πεάιιν “λνν, αρέμϑ, 
οἐξλαγαδ ἀρέμδ, σανιεαδεξέθ. ΛΘ. οαμέμδ. εαπίέσεεπε,. τ δηι 
οὗ ἐσδένεπν οαρπέϊοσὶ, Ῥε. ΟΧΥΤΙΪ, ῥά. ψαλτὰ ἦσαν μου τὰ δικαιω- 
ματα που. ἔξιωρ. δαπὲαδεέσε. Θϑηθῃθ: 60 οδιιλιαῖθῃ8 οΟ]ο σανῖ. 

΄“ΨΑΛΜΤΩ,ΜΒ ὅδ. ρϑαίμιοθ εαπίο, σάπο δἰπιρέ «ψαοσ εἰ 
Ρεωΐθον, “ἑαμάδα σαπο. “γχὼὺ ῬΙὮ. ἃ γε, οαπϑπο. 4 Ῥατ, ', 12. 
. ΤΟ ΡΡΑΜΤΩΔΟΣ, ᾿ῬΡβαϊππογιόπι οαπέογ. ὙὙΦῸ μαγέ. ΖΦ δ. 
ἄ ῬατὟΙ, 55: ἘΧ, 35. οἱ αἰϊδί..-- νοὶ, οαπέέοισα. α Ῥατ; ΧΗ], 
ὃ, υδί γτο ψαλτῳϑοῖς Ἰθρβθτο πιδ)ξεαι “ψαλμοῖς, δὰῖ ῳδαῖς) οἱ 
ἢαθαὲ Οσπερί. Ἐς οοπιαποξίοια πεγξευβηιο Ἰοσεϊουϑ. ψαλτῳδοῖς 
διϑαι 6686. νἱ ἀδίατ. 4 'Ῥαι. ΧΧΊΧ, 8, 2α-:. (νμὲ ΜΜ5. θνεπε, 
ϑαλτοοε »᾿ ὁ τὠὡς ῳδὰς (1686 ταῖς ῳδαῖς ) χρώμενος, μελεκώς. 

ΑἸΜΏΟΣ, ἀγόνα, δαδιρίιοια. 880. ὙΠ], 10. Ἰπσο 
ἐΥ Μεὶ »-  πωράθαλασσιος γῆ., ἄμμϑρ. 
Ὁ ἀνε! ΨΑΜΜΩΜΟΣ, αγεπαίωδ, γόμοεῖ(. ϑἴγωο. ΧΧΠ, 17. 
κύδμος ψαμμωύς." ΨΙ1Δ6 8. ν᾿. κοσμορ. 
οι ἈΡΔΡΟΝΣ, -δέμκρπὲ ἐρρ τπογόπι ΨΩ͂Σ 8, ΤΕ πιασείϊ 
δηδίσηΐδ, αἰδὶς σοξἰόεεέ νοΐ οἱηθγαίδι ὈΣΥΚΌΣε ἐΡίατ. γοὐμδεΐ, 860, 8]. 
γι. Ζδιμ. ΨΙ, ὅ. ἵπποι ποικέλοι καὶ ψαροὲ, 64! νδτῖεραι 
ἐϊ 91 πγεΐὶ ἀν 18 δὰ. ἀμδίαν δὲθὶ8 νεὶ οἰποσοῖ ζιδου ἷδ᾽ λῃβῖ ξ1168. 
Τἰκαλάαδιεδ εὐδπδεοδὲ οὐηδγέοϑ. Ὀέοκφαο ἰῃέεγρσοδ ἐπ “που: 
ἔ5π|: ἐεδιεαβεϊεριβεηνᾶν, νατὶς ὅθ ὁραγεὲ »αγὶέα οοἶογ δι. 
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γΙΔ6 εἰ ν; γν ἴεαγοῖ, ψαροὲ, ποικίλου ᾿δἶδος χρώματος. Ιάδαι:. 
. ψαρὸν, ποικίλυν ,“σποδοειδές. εχ. Ογν ῥὲ 415. Βγεπι,. ψαρὸς, 

ποικίλὸς ,) εἶδος χρεματος σποδοξιδές. Ἐπϑεέαιλέιδ δὰ ἤπϑα Ἰ.. 
ΧΥΠΙ͂. Πιίαα. ὅτε δὲ ἐκ τοῦ ψαῦρ ψαρὸς γίνεταν ψαρὸς ἵππος ,. ἢ 
κατὰ τὸν ψᾶρα ποικίλος » καὶ, ὡς εἰπεῖν, βαλιὸς, οὐκ ἔστιν 
ἀμφιβολεῖν. Οοδ6, οολαγέμπι ΜΠ έεν. Ὁ. ΤΟ Ἰὼ, 17. 6. 7. Ρ.. 110. 
Οὐπι γεῖο δα 818 τηδη ξοβϑρα δἰ, ἀπο ψαροὶ 8ϊχὲ 52ι7)γιὲ ἐν 

εβογόπι ναΡ δ, ἸΟᾺ ἱπιέμουῖο αὐδοιϊτοῦ,, οἵσ ἀρὰ ΓΙἸΧΧ νὰκ 
116 ποῦ γεβροπάεαῖ 3 13. φγαμαξπαΐξἑ, 864 βδατοχεὶ ΠΣ λεν 
4υο γι 5'ρηιβοδῃίυτ. βοολαγέιιο Ἰ. ο. δὰ φυδεδιϊοηδτῃ 1] ά τη 
πᾶ: Ἐκ ἩΪθτοιγχοο αἄέϑοόγε 6εέ, φμασάαγη ὀχοπιρίατία Ἀαδιέδεε 
πυῤβδοὺς, ποῦ ψαροὺς, φαθ ψογῶ εγαξ ἰδοίϊο, φιαιαρὲβ ἐἐξθ 
πιοπάοφαπι ρμέεὶ. ΟΥαδοογιπι Πεπερθ ἐπέεγργθεισιε αἰλὲ, πὸ χζαζίον, 
δογίρϑογαηδ ἵπποι ποικίλου» πυροὶ, αἰξὲ ἕππρε ψαροὶ, πυρῤῥοί, 

,, ὅὕὅσπαε ἑαπάσπι ξαοίπη εοὲ, μὲ αἰζογώπε ἔοοο οεάεγεί. 7ἔα Ζαολ,.], 
ὃ. καὶ ὀπίσω αὐτοῦ ἵπποι πυῤῥοὶ, καὶ ψαροὶ, καὶ ποικίλου καὶ" 
λευκοί. Ἐἑάα μίγωπιᾳμδ ψαροὶ εἰ ποικίλου ῥγο λεῦταδο 3)» 
(Βοολανέις οομϊϊοῖς, ΕΧΧ ἘλυἽ 166 1380.) σοπιέπα νθοὶδ 
μπέμϑ. ΨΟΥϑέοη 8. ἐπ ἐθχέιπι «ἐπέγωδα,. Οσαξες δὰ Ὦ. 1, Ποδοπ- 
πιῤέφογτεῖ. ; ; 

ΨΕΚΑ͂Σ. τοῦ, ρωξίία τοτὲ, βρδοϊδιῖαι: σμέέα πεϊπμέα 
ἐπ πεοάτοπι. ΤΟΥ 8., εἐϊδέα,, δεἐ ἐῤοξαξιπιν, Ἐ2λι, ἐπωπακαίδο, Τβδοά, 
εἸΙΧΧ 105. ΧΧΊΨΥ, δ. -- 3 ϑη)δὴ ρίυσ. “ς:. ἢεπι. ΧΧΧΠ, 
,. ΝΙΙοἢ. Ὑ, γ. ὅγπιπι. Ῥ8. ΧῚ ΙΝ, αι. Ποϊφοςξ ῬΑ. 10 ΧΧΙῚ, 6. «- 
- ἘΌΛΟΣ, Ρ]υτ, αἀϑραγδέοηεθ. Αἴφω. ϑὅγπιπι. ὩΧΧ Ομ. Υ, 5, 
Ἠεογολ. ψεκαδες ν ῥανέδες, σταψόνερ. ἫΝ Ἐπ 

τ ΨΒΖ,Ἅ47 Ζ2, δαϊδωίίο, ΨΨελλίζων, ουὐσα, δαΐδιια, δαῤδιώ- 
ἰΐοπ8. λὺν, 1ε8.ὄ ΧΧΧΊΙ, ά, αἱ γλῴασσαι αἱ ψελλίζυυσαν, ἐξπριραα 
δαϊδιωξίεπέεα, Μιὰο οἱ 165. ΧΊΧ, 24, δὲ ἴῃ ΒδΡτ. 81] ρτο 
μδο νοοθ Ἰερίϊωσ. ᾿ἴδογοῖ, ψελλίζεεν, ἀσχήμως λαλεῖν. “Βιοζρο 
Ἰερεπάπηι νἱἀδῖυς ἀσήμως. Νοπ τμ816. Οοσιθ ἰάεηι δ11ο Ἰοοο 

᾿Βαδεῖ; αἱ ψελλίζρουσαι, αἷ ἀσήμαις λαλοῦσαο. 864 τεοορίαπι]δοεϊο- 
χιεόιῃ -ἀοξοηάετα σοπαῖυς δεῖ Τἰγηοϑίξ ἴὰ ποιΐβ α ΟἾ665. δϑάσγαϑ 
Ἡεογολίξ Ῥ. 9. ϑιίααο: ψελλὸς, ἀσήμοις καὶ ἀνάρϑρως λαλῶν, 

τραυλύς. Ἔᾳῃᾳᾳ0 "ἢ ᾿ ν ; 
ΜΠ ΔΔΙΟΝ νεὶ ΨΕΙΑΙΟΝ, 3 γαδηιιπι, ἐονᾳμδα, ἀππιζῶο 

εἶνο οἰγοιίμδ μποαέμδ, ἀγρία. τι, ορίπα, ἴτ. λαπιμρ. ἸοΌ. 
ΧΙ,, 41. ψελλέῳ (Βίο ἀρεκῖθ Ἰοροσυπτξ ππ, ἢ οοδά. αὐΐάδαι 

᾿ Κεοπηϊοοξέ. ἢ ο μη) δὲ τρυπήσδες τὸ χεῖλος αὐτοῦ. .«412.ὄ τὲ ψελέίω. 

Οοηξ, Ζδολέγωπι δὰ 7 οἐΐεγ, Οτατοτα. στ. ὅϑρ6ο, 1. Ρ. 152. δοαα, 
Ῥωίραίιϑ γατιϊι: αμέ ἀγπιΐδία ραγγογαδὲθ πιακίζαπι οἰώδ., δοὼ 
ψέλιον; δυπε νοτῦὰ ϑολεξεηὶ δ ἐδ νελέοι, ἈΡ.1. ας χἤ. Ρ..1γ.2., 
πὲλὶἐ αἰϊμα ὦ. . φμαπε σέγοφέωα δὲν .αἸιδωέμθ. ϑοίοδασιε σαΐπιο. 
7Ζενανιοπι πιαξέφ μον ογαὐΐδ ἐπδόγστα απρμῖοσ ἔογτθοϑ,, τὲ μὲ)" ἐπι- 
πιδδ806 ἐἶο δ᾽ ἀπιπμέος ζφγιϑς ἀμοεγοπῆ, εἰ ἦμο ἐδοσμς Μδοέογογιε, 
φἰδίφιιΘ οὐοεφμθμέϊοτες Καοογεπέ. μοι πο8 ἔρδοδ ἐπ τεγϑὲϑ αἰξ- 
φμρβίος νἐ 486 πιεπιῤέπιμο, Αἔφιιο ἀπο δὲ ἐμαὶ τρυπήσεις 
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ψελίῳ, φμοᾶ ποηγδοέθ Οαφείϊἑογιῖμδ νι φέα»} ἀσοορέσθα, φμαηεῖο 
γοσαίαὲξς: Ἐπ θασοῦπι συδρίἀθ8 ροτέοταρῖδ. ὥρέλιον δπὲπε Το: 65Ε 
ομδρί9. διδάίαθ περιοχὴν σαροοιρξέ, αὐάμοίξο ἦοο ἐρδο {οδὲ ἴοοο, 
φιοά δὲρστιύοαέ αἰἐφωξαῖ, φμοά γοπι αἰέαπι ἐδτιϑὲ οἰαμδατα. Ομν- 
Ὠΐπο ᾧέλιον αρμαᾶ 7οδιπι Ὡποιϑ οἰγομδαγὲς εοέ, ἐπ 420 ὲγὺ 
"παχίδίαδ ἐΓαμδηπιΐδθο οαρέϊεδ δωδρογμθγ 4 δοίσηέ ρίδοσο., ζ7ὲ δοιδδιε 
εἰἐ: Νοη ροέογὲδ Φονέαέλαπ, πιακέπειπε δα δέ γι σ᾽ 6,67 6.) δὲο 
μποαΐο οὐγοιείο ἐθηθ γα οἰαιϑηι σαρέμπιησ, δέοι οοἷδε Ῥέδοσε. 

πιΐπιέοϑ ἐπ οἰγοέο ἑαἰὲ δωϑροπαάενθ. δι οαϊτὶ ἀυΐεπι [ο}. 1. σ, ῥτοὸ 
ψελλίῳ «{ὶ, Βαῦοπὶ ψελίῳ, ἰἴα ψέλλιον οἴ ψέλιον αἸίαα δξξῖδϑηι 
δοτὶρίτατ, εἐ Ατίϊοὶ ῥτο 6εο ἀΐσππε ψάλλιον δὲ ψάλιον, νεὶ], αἱ 
11 δουϊραηῖ, ψαλίον. 2ἤοθνιθ «Δεέξοίφέα: ψαλλια, ἐν τῷ α 
᾿“ιτικῶς. διὰ τοῦ ε ψιλοῦ “Ἕλληνες. ϑωέάαδ: ψαλλίοις, χαλν 
ψοῖς. Ἡεεγοἦ. ψαλίον, κωλντήριον, χαλινός. Ιάθπν: ψαλίοις 
ἕππων, χαλινοῖς ἵππων, κωλυτηρίοις. ϑολοῖ, Αἰγέσέεορᾷ. τι Ῥασ. 
γ. 184. ψαλίων, τῶν χαλινῶν. Οοπξ. Φούίωσοπι 1,10. Χ. ο. 19. 
86ρπι. δά. οἵ  ἤοπιοέσελιἐδὲξ ὨοῖδδΒ δὰ 1}. - Ὅν. Οοη. ΧΧΙΥ͂, 
2". δύο ψέλλια ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς, ἂπ8 αγπιϊέξαϑ θΌΡΕ6Υ τᾶς 
ὯὩ8 οἷιι5. γι46 εἰ Νυηι.. ΧΧΧΙ, δο. ἘΖεοοῦ. ΧΥ͂Ι, 11. ΧΧΠΗΙ͂Ι, 
4. Οοά. “1͵ε4. 101 Βαῦδοῖ ψέλιον εἴ ψέλια, ᾽ᾧἴ Ἰερίταν δεΐδαι 
ἱῃ δα. ἤδοπι. ἘΖεο. ΧΥ͂Ι, 11. οἱ ἀρυὰ Φλέἑῥῥησπι Ρ. 229.γ ΟΡ 86,» 
νδηῖο δεόεγο δὰ Ῥοίο, Ἰὰβ, Ὗ. ο. 16. 5θρπι. 90. - ὙΦ Ρ[ατ. 
γοαὶπιξοιία. 168.111,10. ͵Ί᾽Άάο δὲ [αἀἢ. Χ, ά, οἱ δγίδεοπδιπε ἐδ 
γέρπο Ῥεγδαγ.}18. 1.6. 146. ΤΠ δογοῖ, ψέλλια, δαχτύλιος, λύχαια. 
ϑωέάαϑ: ψέλλεον, ὁ κόσμος τῆς χειρόρ. 1.95, Ογτ 178. Βγότη. ψίλη 

'καὶ ψίλια καὶ ψέλια, ὁ ἐπετεϑέμενος κόσμος ἐπ᾿ ἄκρων χεερῶν, οἱ 
δὲ τῶν ἵππων χαλινοὶ ψαλια λέγονταν. ϑιτΣ} τον “πὶπιοπέαδ ἐπῖος 
ψάλλιον εἰ ψέλλεον ἀϊβοτοῃτίαπι οόβο ἀοοοῖ: Ψάλλιον καὶ ψᾶ» 
λιον διαφέρει. ψάλλιον μὲν τοῦ ἵππον, ψέλλεον δὲ τὸ ἄκροις 
βοοσχίασε περιτεϑέμενον κόσμιον. 868 οσγὲδ τϑοῖπιΒι, πιὸ ταοᾶο 
νἱάϊδ, ἀξ οτοπίίδαι νοσατι μασᾶμπι πο Ν ἴῃ δἰρπϊβοδέα, δὰ 
ἦπ 6ὁο ροιΐξ, .΄’ἀποά Π]υὰ Ατιϊοο, Ὦοσ οοπιπιυηΐ Οτδθοοξυσι 
ἀἱδϊδοῖο ἀϊοδῖας. Οοπέ, φυοαυο ϑολαεΐδγιωτι δὰ 2 οηγο. αὶ, 
4. οοπιροδ. νδγογωπι Ὁ. 285. “ 

, ΨΕΥΔΗ͂Σ, πιεπάαας, ζαζίας, ᾿ἀρύλω 515... Ιοσϑιι. ΧΥ͂, 
18, - πὴ, ἀσγέπιπα, Ῥτου. ΧΥΪΙΙ, ἅ. Ὠγ Ἀ, 1. ρογνενδέξαξεπει, 
ἐνμπρίθέαέοπι ποῖδῖ, απδηι ποιϊΐοηθπι [πτόσργοβ 40 0409 εῷ Ψευ- 
δῆς ἐπ πδῷ 58. δ Θοἰξ. - 882 ΗΟΡὮ. ἃ 5, τἰϑέξογ, Ἰϑτθμα. 
ΝΙ, 6. δὲ Οαρροίέο Ἰερ.686 γνἱάϑατονς ἐρῶ. Αἰϊολαοίξα δὰ Ὠ. 1. 

οομξοτε ϑγγ. ζῶο. γαδέδοϑ, ταλχῖταο οαπέπα, πὰρ ΤΒαϊπιυἀϊοὲϑ 

ἽΡΒ δϑὲ ἐγγαγφ. ΝΙΙΒΣ δυο τγδδς ἐπιρία ( ἰῖὰ Θηλαι ἢ. 1. χα δὲ 
ψευδὴς νοτιοπάμπι νἱἀδέυγ.) δὲ μγόδ, ἃ φια εἰἶξξο διεπισέων δαῖ 
διωποηαα 6θέ, τοϊαῖπιδ ἀἰθοιτο ν᾽ ἀθιγ, -- ὉΠ, “ἐδ, νἑοέσημξέα. 
Απιοϑ. Υ͂!, 5. - Ὡ3η, “μοίρα. Ῥτον. ΧΧΤΥ͂, “δ. -- Π3 13 ομια]ᾶ, 

. δι. 1], 9. - 515, πιοπάαοίεπι. Ἰυὰ, ΧΥ͂Ι, το, Ρε. ΧΧΧΙΣ, 
6. εἰ αἰδοὲ βδαορῖυβ. - ὉΠ.) 1άθηι.. Ηοδ. Χ, 1ά. Νδῃ. Π1Ι, .. - 
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ἘῸΠ5 ῬΙυτ, Το6. ΧΧΧ, 9... « 9, ρόγνόγϑια. Ῥτον. ΧΧΥΤΙ͂Ι, 
8. - νυ, ἐπιργοὀίέαδ. Ῥτον. 1, γ.. νΡὲ Τηοιδίσαπέέμδ 608 
ἽΣῳ ἸΙορ886 ορίπαῖογ. - ὦὐ, ναϑέξέαο, Ῥτον. ΧΧΙΝ, ,. - ΝΜ ν, υἱ 
[αἰεέιαο. Ὅσαι. Υ, ι8. Επδοβ, ΧΙ], 4. ΧΙΠ, 6. εὲ 41181. -- " 
ρον ἰάθπι. Εκοά. ΧΧ, ,χήά. 1 Ἀερ. ΧΧΙΙ, 22. 5, κε «Ἰδὲ 
δδορίῃθ. ϑίῖγδο ΥΠ|Ι, 19. δὲ ψευδὴς χάρες, δναξία ζαῖδα, ἸΟᾺ 
οεὲ δοπονοίεπέέξα βοία, 586ᾷ σγταέϊξα πιαέα (δὲη δελέδολεεον. 
αηξ), πδῆνρθ ρσθ οδῃάοσθ, αυὸ διαυΐθ διϊπνεπι διιτλ 
Δ]ιοτὶ δρϑγαΐ. 

ΨΕΥΔΗ͂ Σ ΤΙ ΝΟΜ4], πιοπάας 3ο. ὧπ5 ῬΙΒ. Ῥγονυ. 
ΧΧΧ, το. -- 5132 ΝΊΡΒ, Ρεον. ΧΧΧ, 6. τὰν 

ΨΕΥΔῈΣ ΠΣΤΗΜΙ͂Ι, 7 αΐδωπι δέαέμο. 515 “Ὠῶ, ζαἶφο 
πισηέϊον», ΝῆϊοΣ. 1,11. 

ΦΗΜΙ ΤΙΝΑ ΨΕΥΔΗ͂ ΑΕ Ί͵ΣΙΝ, αἰἶοο αἰέφιμοπι 
7αἰοα ἀέφσνθ. 5 ι3᾽ι ΗἸΡΆ. πιοπάκσοσπι Γαοίο. 1ον. ΧΧΊΥ, 25. 

ἘΨΕΥΔΟΘΎΡΙΟΝ, ξαίδα ρογέα. Ἰ)αι. ΧΙ, 20. 860. 
οοὰἂ, Ολὲε. τὰ ψευδοϑύρια. Ἰλδοά. τὰς κρυπτὸς θύρας. Ὑ᾽ὰο 
ψευδοϑυρές. ΄ : ' Ἐπ ἐπ 

ἸΙΡΕΥΖΟΘΥΎΡΙἿΣ, ἰάδιι. 1 4η. ΧΙ͂Ψ, 14. εεο. οοἄ, Οἰέ. 
διὰ ψευδοϑυρίδων εἰσελθόντερ. Ἡἱΐδὶ. οί, γ. 20. κρυπτὰς Θυρί- 
δας, ὁξ ν. 12. κεκρυμμένην εἴσοδον. ᾿ 

ἘΨΕΥΖΔΌΜΛΟΓΕ Ὡ. 7αἴθαπι ἀἰἐοθο, πισηδέοῦ. 815. ἽΒῚ, 
ἀϊοο τιοπαοέμπι. Τ) δι. ΧΙ, 37. δεο. οοά. Ολὲς. ψευδολογήσουσι- 
Αἀάο “ελδνη. Ὗ. Ὁ. 215. 1). εἰ Εἰγπιοΐ, ΜΠ. 504, ισ. ᾿ 

ΨΕΎ' 4ΔΟΜΩ27, πιοπέίον, ψαξίο, 8ρ6πι ζαξίο, ἀεοΐρίο, 
εοἷο, πορο, αὗπορο. Μ13. Νέδα, ΥἹ, ὃ, ἀπὸ καρδίας σὺ ψεύδῃ. 
αὐτοὺς (8ῖο ΑἸ11} τοοῖτ8 ῥγὸ αὐτοῦ), 6κ σοτάδ θη τγί8 1118. -- 
ΠῚ, ψευρα]ο, δρέγαπδ. Ῥ6. ΧΧΙ͂Ψ, κχὅ. ἐψεύσατο ἡ αδικία ἑαυτῆς 
τηθπτα ε8ἴ ἱπίαυΐϊαφ δἰδίπιεϊ ᾿ρ5ὶ. - 5159 ΡΒ. 10», ΧΧΧΙΨ, 6, 
ἐψεύσατο δὲ τῷ Κρίματέ μου, τιδητἴ8 δυΐεην 68ὲ ἰυδίοῖο πι60. 
γιὰ οἐὲ ΡΒ. Ου;ΧΧΥΤΙ, 4ο. ΟΧΧΧΤΙΙ, 55. 1686. 1.11, κι. τίνα 
ἐυλαβηϑεῖσα ἐφοβήϑης καὶ ἐψεύσω μὲ» ἡπδπι ταν οτίϊα τἰπιε δεῖ, 
Ὡς ἐε{οἰϊογὲδ τα. ϑὶο ψεύσασϑαε ϑεοὺς ἀρὰ «ρρέάπιπι Β εἰ, 
Ῥωη, Ὁ. χά. εβῖ ἀδο8 }αὐέεγδ. -- ἽΠ ῬΙΒ. αδεοοπάο. Το. ΥἹ, 
10. ρὐ γὰρ ἐψευσάμην ῥήματα ἅγια Θὲοῦ μου, ποὶ Θπίπι οαἰανὲ 
ψοῖθα βαποῖα [οὶ πιεῖ, Υἱάς δε ον. ΧΧΥἹΪΓ, καὶ. - τὧπ5 Ρ1}, 
ον. ΥΊ, 4. ψεύσηται πρὸς τὸν πλησίον ἐν παραθήκῃ.» τηθηχὶᾶ- 
ἴων ρῥχοχΐπιο ἱπ ἀδροδίῖο, γε] 86 πολ τ ΑΣ Ὁ ἀοροδβίτπτλ 
ἄἀϊοαι, ἘΣ μίρ. πορανενίε ργοχέπιο. Τιαν. ΑΙ, ὅ. ψεύσηται πέρὲ 
αὐτῆς, ταδητίαῖοτ ἂθ 1114. δος. ΧΧΧΙΠΙ, 29. ψευσονταί σε οἱ 
ἔχϑροΐ σου, τοδαϊέδητοσ εἰδὲ 1πϊπιῖοὶ τοῦ, ἢν δ. ἤθη ΣΧ δ ϊηχὲ 

,δοηϊδηξῖα, δ6ἀ ὁχ πιοῖεῃα ρογα τ 016 ΒΡ το8 ἴυμ08 86 ἀδο]δτα- 
θππε, γιά εἰ Ρε. ΓΧΥ͂, 2. εἴ οοπέ, 2 58, ΧΧΤΙ, 45. Ῥδ, 
ΧΥΤΙ, 49. δὶ αν ὰ 46 Β}1|8 ρετοβτίῃ δ δθιϑ εοάϑιν ἐψεῦ 
σαντό μο;, πιδιτῖτὶ δυτῖ τὶ. 510 δῖα Ῥ5, ΟΧΧΧ, χ5, ΟΡ. 

» 38. ὃ τόπος ψεύσεταο αὐτὸν, Ἰοου58 αὖπορ αὐὲέ 1]]ππὶ. Ἀ. 6.. 
δ γοῖι» 4 ἐοθο ἐο., ἰϊᾶ Ἂῖ παϊΐαπι οἷυε νεδιϊρίθι ἀρραχϑδϊ, 
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1ε5. 1 χ5. ἡσεβήσαμεν καὶ ἐψευσάμεθα, ἰανρὶα ἐρίπιιϑ οἱ 
ΘΓ 80 ηι08.,), ν 6]: γαοπι" ἀαέαπι ζ δἰέπιωθ. Ιθτθιι, Ὑ, 12. 
ἐψεύσαντο τῷ Αυρίῳ αὐτῶν, περανογινε Ὁ) οτλΐτπιιαν βαυση. Ηθοο. 
ΤΧ, 4. οἶνος ἐψεύσατο αὐτοὺς »ν νἱλτιπι ἐρόπι Ἰ]οτιαι βργεἐδέέ. Η δ᾿. 
ὙΠ0, 10. ψεύσεται ἔργον ἐλαίας, δρεπι [αἰεέ ουλῖατα οἰἶνας, 9ὶς 
πιοηέγὶ ϑυτρδῖυνς Πογαίέξο. Οοπξ, Φϑγωδὲὲ ΜὨέδοοῖέ, Οεπε. 1, 
ο. γδὃ. - Ἰὼ. Α44μ., ῬΕ. ΤΙΧΧΧΥΠΙΙ, 558. οὐ ψεύσομαι, τοὰ 
χλόη 141.) νδὶ ποῦ ζαλέαπι. 840. ΧΙ], 24. νηπίων δίλην ἀφρόνων 
ψευσϑέντες, Ἰπέλπτϊτιθη πιοτὸ βίυϊζοσισι οἰξοορέ,. ϑωέάκες 
ψευσθέντα, ἀπατηϑέντα. Ἰάδπι ψοτθα μᾶδο ἐχ βοχίριοσθ δι αῦο 

᾿ ϑοδίπηρι: ψευσϑέντα δὲ αὐτὸν ὑπ᾿ ἀνδρὸς ἀπατεῶνος. μὴ μένειν 
ἀπόμαχον. Οοπξ, Ζ.. 4405 τὰ “4. Υ͂, ὅ. Ρ. γά, οἱ 2εν. Ν, Τ. 
8. ἃ. ν. 8[τ. ΥἹ, χά. οἱ ϑέλε ψεύδεσθαι πῶν ψεῦδος, τια νο]18 
τπδαττσ ολὴδ τππδηδδοίΐπιη, ᾿.. 6. ΠΌΪ]υ πιδηδαολα ψνα]}19 
Ῥτοίοσγθα, ὩΡ ψ6}18 υἱὲ 0}10 πιεπάδοϊο. ϑυδδη, νυ. δ4. ἐψεύσω 
εἰς τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν, πιδριῖταβ ε6 ἴῃ Ῥεορτιίπαν οαρυῖ. 

. ἍΜαος. ΧΙ, 55. ἐψεύσατο πάντα, ὅσα εἶπεν, Βάθιιν νἸο]ανίε, ποι 
δεσνανὶϊ ᾿γΟπι1θ88, ΖοδορἼμιδ «4. ὅ. ΧΙ, 5. ᾧ. 5, τὰς ὑποσχέσεις 
διεψεύσατο. ! ' 

ἜἸΠΡΕΥΔΟΙΜΕἍΑ͂ΡΤΎΥΡ, ζαΐϑει ἐσέ. Ἠ ἰδ, 8.8. θο. οοὔ. Ολέο. 
᾿ ΨΕΥΔΟΜΑΗΡΤΎΥΡΕ Ω, ζαΐδεπε ἐεοεξπιορΐωπε ἀἕσο, Ων, 

γεεροπάδοο. Ἐπχοά, ΧΧ, 16, δας. ὟἉ, 18. [ἃ υἱτοᾳῦ6 ΡΥ 
᾿ ϑἰπρ]ϊοὶ μαρτυῤεῖν αἱἱ ρμόϊυϊδορεπξ, αὐυΐδ δεαυξίοτ: μαρτυρίαν 
ψευδῆ. - .- Ἄν: 

ς ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗ ΤΗΣ, ξαίδμε ργορλοέα. Μ323, ργορλδέα. 
Ιετοτ. ΥἹ, ι5. ΧΧΥΙ, γ. οίἐφιις Ιατϑαν. ΧΧΥΤΠΙ, 9. 

᾿ ΨΕΥΖΔΟΣ, πιεπάκοίμπι, ὕγαμδ. "Ὅ; Γι. Απιοβ. ΥΙ, 3. 
ψευδῶν. Τιερῖ886 νἱάοηῖος ὥπϑ. - 515. 6. 1, 3. Υ, 6. 168. 
ΧΧΥ͂͵ΙΙ, 15. 17. - υἱπϑ. 1ῸὉ. ΧΥ͂Ι, 8. Ῥ6. ΕΥΤΗ͂Ι, τά. Ἠοκ. ΥΙΣ, 
ὅ. « ϑη5 πῆς ΡΙΒ. Ηοϑ. ΕΥ̓͂, 2. - "ΠΘ 5. δ. Υ{ὴ!1, 25. εβο. 
οοα, (λὲδ. -- ἘᾺΔ9 Ρ]υχ, απιαξίοπεδ, οαπέξριεπι ἀπιαξογξξεπε. 

. ἜκξεθοΒ. ΧΧΧΗ͂Ι, 5:1. ὅτε τὸ ψεῦδος ἐν τῷ στόματε αὐτῶν. Οαρ- 
Ῥοίίωδ ἴῃ ποίἐα ογξέξέ. δὰ Ὦ, 1. Ρ. 6506. σομΐίοις, ρτὸ ψεῦδος 
Ἰδροπάι 6666 ψαλτήριον γ 00]]. ν. 82. “ΜΠΙΒΙ νόσοὸ ρδ8]ο 1186» 
Τὰ 8 8681 ΘΧΡεΪπιθγθ ψοΪτ 845 νἱἀθπέιτ. -- 1152] ΤῸΝ, δπέογο 
οἰο οἐὲ ρογνογδίέας. ἴ68.ὄ ΧΧΧ, χ2. -« γῳ, Ῥτον, ΧΧ, 20. ἄρτος 
ψεύδους . Ῥαπῖς ἔταυι  ἀϊ8., ᾿,, 6. ἡ αμαΐο αοῃιιξείέε5. 165. ΧΤ Ι͂Ψ, 20. 
Ἰεγα. ΥΙΠ|, 10. δὲ δ: δῖ. “4. 1 ὅδ. ΧΧΥ͂, 21). ψεῦδος ρτο 
ἀρδ, ἘΝῚ 4 Π06ὲ νἱ δὲ οπιδϑιηι 6888 εἰς γ 80 εἰς ψεῦδος βἂρτιὶ- 
βοῦᾶτο ἑέα, μὲ χτηλὲ ἐρεο Γγαμάεπι ῥεοογίηι. Αἀάδθ φε. ΤΑ Σοί, 
Ῥεονυ. Χ, 18. Τυϊοτάμπι «ψεῦδος Ἰαϊῖι8 ραῖοδῦ δο απέπιξν, γᾶς 
δρημπι ( αἱ δα ίδοοῖ σαῖν!δ ἔσται 1}, πιαζίέέαπι, ργανέξαξοπις 
φοείωδ ποῖαῖϊ, ν΄. ο. ϑίγας. Υ11, 12. 001]. ν. 15. δὲ σον. ΠΙ|Ι, 29. 
Φεογοῖ. ψεῖδος, αἸοίτη, πλανη. ᾿ 
 ΨῥἉΔΎΥΣΜΩΑ, πιεπάαοέμπι. 1. πιοηέδον. «φω. Ἰλεοοα,, 
Τὸν ΧΧΧΙ͂Ν, 6. «- 3135) πισπαάαοέμπι. ὅγπιπι. Ῥ8. ΤΙ ΣΧ, ὅ. Ῥχον. 

φυν 

ἌΧΗ, 5. - ρῷ. ᾿ὅηπαι. Τοῦ. ΧΙΠ, 4. 
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ὙΕΎ ΣΤΗΣ, πιογιίας, φιὲ πιδριδέέπεν, θεῖαι ἐπερίωϑ.. Ἀγ", 
πιο αείωπι. Ῥτον. ΧΙ͂Χ, 2. -- 15 ρασῖ. Ῥ8. ΟΧΥ͂, 2. δίταρ. ΧΥ͂, 

᾿ ϑ. ψεύσται, ἐπιρέξ, ϑγγιρδ: φιὲ ἰοφιιεγυξιν παῖε. ϑῖτας. ΧΧΥ, ἅά, 
ΨΗΔΑΦΑΛ'Ω, φοπέγεοῖο, ραίρο. ὥφλ ῬΙΒ. Ῥγον, ΧΙΧ, 

223. - πλο: ὥνθη, Καὶ δὲ Ηέρῃ. 695. ΧΧΥ͂ΤΙ, 4. μήποτε ψὴηλαν 
φήση μὲ ᾧ πατὴρ, ὯΘ οοπέγαοίξέ τὸ ραῖει, ὙΙ1ᾷ4ο αἵ γ. 41. 22. 80 

᾿ς ΦΟΒΕΙ͂ [,υο. ΧΧΙ͂Ψ, 89. Ϊυἀ. ΧΥ͂Ι, σ6. ΤΟΧΧ. ψηλαφᾷν. Ζπο. 
᾿ποιδῖν ψηλαφᾷν. Να). 11,1. Ζαοδ, 1Π1, 9. - ΦωὉ Ρεὰ, Ὅς. 

᾿ ΧΧΥΊΠ,, 29. ἴοΡ. Υ͂, 14, τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσουσι ἴσες 
χυπεὶ, ἰὼ νοοτὶ ἀξθ ραϊραρπης ἑδπαυίδια ἱπ πϑοῖθ. Ὑ146 δὲ Τοῦ. 
ΧΗ, 45, - ζονῶ,,ρόπο, Ζαςῖι. ΤΧ, 15. 1,δροταπε ἡ. 

ΦΗΔΛΜΑ ΦΗΣΙΣ, οοπίγεοέαείο, ρμαραιέό. θα. ΧΥ͂, 15, 
 ΨΜΑΦΩΤΟΙΣ, ραϊραδεϊέδ, οοπέναορξαδίῥα, φιρὲ ἐαοέι " 

. Ῥαροὶρὶ ροέδεέ. ὃ." ἔαι. ΝΊΡΒ. ἃ ϑῶώς. Εποί, Χ, 21. ψηλαφητὸν 
σκότος, Ῥαῤραδὲέφο.. τοαιοῦτδό, - ἜΩ., ϑογζο,, βσοιη μι 
δ)ῖοι : μαΐωπι ρμοἰζινοίείμηι. - «“44:. 860. φά; ργέγωαπε ἘϊΖεοῖ. ΧΥ͂Ι, 
10, -.).οάμχὲϊ ἃ ταά. θυ, ρα ρανέξ, οοπέγεοέανἑξ. ἢ ΧΉΝ 

ὉΗΦΙ ΖΩ,, οαἰοιέο, φρρμέο. ἤπϑῶτι. ἤπο. ον, ΧΧΥΤΓΙ, 
45. ὁχ Οοή. Οοἱφί, Τὰ 2, ἦρα. Ῥετρϑεᾶτα ψεφήσει. Κ, «ἼΒ5, “2. 
Ῥ,. ΧΤΙΥΤΙ͂Ι, 15. ἈΠ1 ὅγπιπι. νοοα ἀρυϑμέω ἀϑι8 68. ὼ 

᾿ΨΦ,Ζ ΟΝ, οαϊομέμα, ΤᾺΣ, ἐαρέδδως αὐοεβέμδ, δἐϊδα, (ες 
Απιοε. ΓΧ,.9. ΨΝ ; ΠΣ 

ΦΙΗΦΙῚΣ, οαἰομίμδ, ἰαβεϊϊιιδ. ὙΧΉ φατῖ, δχεέάενα, ϑ΄γπιπι. 
Ῥχον. ΧΧΧ, 47., αὶ Βὲο Ἰορῖε νοσδαν δὰ αῦϊσωθ ρατοίδικε, 
4ῦ0α ποοῃ δ᾽, ριῶρθ χη. }έασγεῆ. ψηφῖδες, ψῆφοι, 

ΨΗ' ΦΙΣΜΑ͂, οα͵ομίωθ, δοΐέωηε, εἰδονθέμτη;., δογεδτοϊέτηε. 
ἢ, νῸκ Ῥουβίοα, 4078, ἰξ, ἀσογοέμπε ρόΣ δογέσπι. ἘιΒ, ΓΧ, χά. 
γὶἄε εἰ. 2 Μεοος ὟΙ, 8, Χ, 8, ΧΙ, 4.-ΧΥῚ 56. “γοῖ.. 
ψηφίσματα, γνῶμαι ἀρέσκουααι. τ Ν 
.- ἈΜΗΦΟΜΟΓΕΏ, :ἰαρὲϊίς δέογηο, ατέσηὰ οἰἱγοιϊαέογίαπε 
σχογόεέο, πιμεάϊοό νὰ] πιμδέού Οβδγ6 δὲ τιαετξοέπέο δέθν 0. ὍΝ 
Ρασῖ. Ῥ1Β, δέκαεμς. ἘΔ. Ομώνέᾳς Οὐ, 171, τ ξῳψηφολόγησεν. 
,ἝἼΡ. ΧΙ, 16. λίθῳ ἐκ σρυφεὶρ. ψηφολογήσονταν, ᾿αρίάδ' εκ 
ϑῳρθῖν Ζοδοοίῥαδιινιξιν, «ἀμὶ ἀιαδὲ. ἔδαδέξὲς φωῤδικάπι αἰἱοίϊη» 
διοπέμν. ὙΜιάα δὰ ἢ. 1. Εαασποέέμπι. -Κ, εκ. ὑσὶ «ἀρηφολογῶ ,, ἐξ» 
«οἰἶο. Ἰάδῃι: ψῃφολογία, ἐθδοοϊἐαέμδ, ρανἐπιεηδμνα. δῖο δὲ σοσθῦι 
ψνφὶς. ῬῚΦ γμανέπιδηξα ἐφαφοίαέθ, ὁοσπττοτο οὔβεσναῖὶ Κ᾽ αἰδδέμϑ. 
αα ϑοόζονπ. ἢ. 90...  .-ὉὉϑ π΄ ῸΞ-πωπ τυ εὐ υδἂν 

ο ΨῬΑΓΦΟΣ,1,.4. ΨΗΦΙΣ, οαἰοωΐμα, ἰαρὲε, εἰὐἤταρίωμν, 
ϑεημέθηεα, ὙΧΠ., δογμριι5. ΤΏτοΩ, 1Π|,16. ψήφῳ, ἐαρεϊέο, πᾶ 
6δὲ. ραὴηθ ἑαρίάοάο, υκ δοπροα Ἰοηυϊτον ἀ6 Βόπεῖ. ΤΠ, γ. Αἀὰς 
Ῥτον. ΧΧ, 1.7. 16 δὰ ", 1. Ορωδοιρῖας Ονἰδέοα Ῥ. ὅ00. δοαὶ. Ὁ 
ἸΔΏΝ, φωρριέαϊξέο, «ΟΟμοϊ. ΠῚ, 26.. - ὙΧ, φιρξεγ ἀοτεῖτεα. Ὁ 
Ἑ,χοά, ΓΨΡ, 25. λαβοῦσα. Σεπφώρα ψῆφον, περεέτεμε τὴν ὠκρο- 
βυσείαν τοῦ υἱοῦ αὐταῦ ,κ.8ἀπιθη8 ϑρρρδοτζα Ἰαρί ἄδην (80. δοιϊωπι 
8. δυϊίγεμι βΑ θα) οἰτομεβοίἀδραξ ργαορεῖμηι Π}1} δαὶ. ὗδα» 

7 οὐ, Κ΄. , Νὰ 
Ἁ 



" 
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Ν 

Ἰερουᾶπα ῬἩπίδε ψόνϑομ φανὴχ» 4ποπιοᾶο «6ἔἴδων ῬΊυται οσδά, 
Βδροηξ. Φγοοορίωε: ψογθομφανὴχ ἑρμηνεύεταν κεκρυμμένα ἀνε 
κάλυψεν δυξ, :ὲ Ογίρεηεα ἱπιουρτοίδξις - ᾧ ̓ ἀνεκαλύφϑη τὸ 
μέλλον. 7οδερμϑ ΑἹ. 2. 10. ΗΠ. ὁ. 6, 1. Ρ- γ9. 64. “αν, (δ 
νἱά. βεγπαναΐμδ Ὁ. 97.) σημαίγει τὸ ὄνομα κρυπτῶν εὐὑρετήν. 58ὲ 
Ἡδνοπ. φμαεδέξ. Ἀἰεῦν. Τ. 11, Ορρ. ρ.τά46. ἘΦ. ἀΐοῖτ, δούποδθ 
Αοργριῖίο ἀεξολατατὶ δαΐναίογσπι ποι, ἀπδπὶ ἱπεογρτγοίδίιο- 
ποῖα ὑτοῦδὲ Ταδίσηδεὲ Τ, Ἰ. Ορεὶδο. Ρ. 207. δ64ι. γ1ἹΊ46 ᾳαοαῦὸ 
Ἠοεείπρσογὶ Ἐχογοΐέαέέ. ΑἿπεὲ- δοντέπίαπᾳαε Ρ. 47. Οοπῖ. ἤθει 
πε ενὲ δοδοῖδέα δά Ὅοῃ. 1. 3. δὸ  ἴοαξιωπ (6 Βὲδέ, ἐεχέ, ογὶξ. 

Φ κι1ά, : Ξ ᾿ Ν 

᾿ ΨΟΦΕΙΩ,, εἰγίαδο, δέγορέξμπι 8. ογδρέξνομε δ(ἴο., δἐτερα, 
, Φοπο. ὉΡᾺ, Ρῥίαμαο, Ἐπποοῖ. ΥἹ, τι. ψόφησον τῷ ποδὶ, δέγορθ 
Ῥοάο. γὶ᾽άο οἱ ἔχεοι. ΧΧΥ͂, Ὁ. - πὴ ΙΒ. δἰρηο, οἰγοιμμο 
“ογίδο. ϑγπεπι, ΤΑδοα,, ι ϑδπι, ΧΧΙΊ, 15. ἐψόφει. 

ΨΟΙ͂ΦΟΣ, δοπέξεδ, σέγορέέμα, ογαρίξιδ, ζγαροῦ,., ξειοιν 
λἰεον: δοῆωδ. ἘΩῸ ἡ ἐπιρότδι, ἐξά. ἐαπρό. ΝΊΔΟΒ. 1, ιθ. 1μερε- 
συπὶ ἘΠ" τοὶ 19. ἃ τᾶ. 3, δύγθρογε, ζγοπμδγδ. - Ὑππὶν [μὲ 
φοέγεπι. ὄγπιπι. ἴον. ἌΧΧΥΤΙΙ, “5. ψόφον βροντῆς. - 
'ϑγαπ. Ἰοῦ. ΧΧΧΥΤΙ, 4, Ηδεεγολ. ψόφος. ἦχος, «τύπος. 
- ΨΥ Α,1. ᾳ. ΨΟΙΑ. τῶν, 2. ὅδ. Η, 23. αὐοὶ λ)θτὶ ποῦ- 
28Πὶ:ψύαν 1066 ψόαν δαδοηξ. Οοπέ. δὰ ἢ.]. 77.. 1806. κὲ Ξἴομ!» 
7αμοοπέμδ. - 05, ὅγπιπε. Ῥε. ΧΧΧΥΠΙ, 8, Μίάα Ζοπαραι 
7.65. οο]. 1875. δ6ᾳαιυ. Τλέξοκοη. Οἰοσο. ψύα, ἰωπιδεμ. 

ΨΥΤΓΜΟῚΣ, γεζγέρογαέέο, γα] ρεγγέοεϊο ; ἰξθι δαυδίοοαίίο, 
σίοσαίίο. ΓΘ, δαραποίο. Ἑπεοῦ. ΧΧΎΪ, 5. οε΄ 14. ψυχμὺς 
σαγηνῶν, φφοαϊίο δηρίπαγαμι.. 910 φο4πο Βοθσ, ΠΡΟ ἀθ ἐν» 
ρμαηπδίοηδ ααἱ εἰξόρη πῆς ὀκροποπᾶάνι οεἰϊ. - θα, ἰάει, 

ΨΥΚΤΗΡ, ναϑ πιαίμα, ἐ5 χιο Ροομέα αὖ ἰμιπέων οἱ ν΄" 
πῶτς το γέρσναδιεγ. δ γλι. Ἐςποά, ἢ, 0. 0011. 7Ζοεερῆο “4. 2. ΧΙ, 1, 
5, ϑιάαδ: ψυκτὴρν σκεῦος, ἔνϑα διανίξουσε τὰ ποτήρεα. Τὰ εἰ 
Ζεχν. τέ 78, βτοπι, ΝΙδαϊιοιθωι οἷπο ποτὲ ἀρυὰ ΣῬαΐοπο 

᾿ Ἐ»Σϑοϊ. ΧΙΊΙΙ, 11. - ποῦ ᾿πῆη. ἐχραπάεηάο. ΝυΣ. ΧΙ, 

ἐπι Οοπνένίο, οἵ' “ἱοϊδέαονι οὐτέαμα Ῥσο ῥοόσῃ]ο δἷδὶ υἀ ὁ 
ἀανὶ 1δὲ 'γνεὶλο οὕὗδασναῖ Αι ερλνίμα ποί. αὐ Ζοϊζμοεπν ΜΒ. ΥἹ. ὁ. 
γ6. βορῶ 900. Ρ. 625. “Οομπέ. εἰ Ζεπιεέονλμοὶὲ τίοξ, δὰ }οίμμο 
110. Χ, ο. 20. Ρ. 1238. δο Τυωρέωμι Ἐπιοηαδέ. ἀπ ϑμξάσι οἱ 
Ἠδογοῖ. Τ. Ἡ. Ὁ. 305. ἱζοηα. ' ; 

ΨΥ Α,ΔΑ͂ οἱ ΨΥ ΛΗΟΣ, ρεῖες. ὥνϑ.. κα ϑδαι, ΧΧΡΊ, 
15. .41..1 ϑδωι. ΧΧΥ͂Ι, 20. Οοπέ, δοολαγέμπι Σζίδρος, Ῥ. 1]. 
11}. ΤΥ. ὁ. 10. Ρ. 686. ᾿Ατεῖοίδ ῳύλλα ἀέοοναξωσ. γλ1άο δρανν 
λεπιὲξ ὑθῖ. δὰ «(γίείορλ. Νωδ. γ. τάδ. “΄ 

ΨΥΧΑΓΩΤΊ  Α, Ῥτορτθ οκέκοαγιπι δαἰμοξίο, δεὺ Μεκίο, 
ἤἥμαθ 3ὲ μὲν οαγηνέπα,, αἰξέοᾳυο πιοαΐδ., ἄἀεὶαάο απὶπιὶ οὐ- 
ἐεοέαέΐο εἰ γϑογεαΐέο. ἃ Νίϑοο, 11, 26. ὉΔῚ 6δὲ ἀοἰθοξδεῖο δηιαιὶ 
ἹΠθοθθτοβα, θα Ἰδοζοχοα βυδνϊϊαϊο ογαιίοηΐθ δ]οίππευτ δὲ 
ἰερομά;- 

- 
πᾶν 
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ΨΥ ΧΗ͂, ἰ. ᾳ. ψύχος, ζηίρια. 5, τὲ ργεξίοφα. ΖΑοΒ. 
ΧΙΨ, 6. καὶ ψύχη καὶ παγος 860. οοἄ, Κα. δὶ ταϊααΐ δτὲ ἡ 
ῳφύχος Βαροηξ, φμοᾷ ρῥταϑἕοτὲ ϑεγηΐδγιιδ. Τιοροταπξ 5 ἃ Ὑτῶν 

ἐρέδοεγε, Ῥοῖοεοϊ αὐτάδαι ψύχη Ὦ. 1. ἃ ψύχος ἀεάυοϊ, ε΄ 
ϑοάδηι ἔυσο δϑέαιιν ροῖθδξ, ψύχην ἔογίαϑϑθ ρϑεξίηθχε δὰ νορεβ 
διτάαθοδα ἀϊα]ϑοιὶ ΝΙδοσδουλοδο. 

ΨΥΧΗΝ, απίπια, ἀαπέπιμϑ, τηόηδ, νοϊμπέαφ, »ἱέα,, δαϊὲία 
δει8, ἤοπιο, ἀπίπιαΐ, οογριι8 ὁκαρέπια, οαάανον, ἐρο ἐρδδ, ἔμ 
ἔροο, ἐδ ἐρεθ. π, νἕγ. ον. ΧΥ͂ΤΙ, 9. ἐξολοθρευθήσεται καὶ 
«μυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ, Θχεοϊπέάδιιιε ἄοπιο 1}10 ὁΣ ΡΟΡῃ]ο, -- 
ἌΦΒῈ3 Ὧπε, δαίάογέμπι ἀπίσιαδ. χ ϑδπι. ΧΧΤΙΙ, 20. τὸ πρὸς ψυ- 
χὴν, β8δωϑι εοἄδῃι. -- 182, “επέον. Ῥτον, ΧΙΠΠ, 26, ψυχαὶ δὲ 
ἀσεβῶν ἐνδεεῖς : δὶ ψυχὴ αἷσοίεἰογέδπο ποῖδξ, δυὶ στοὰ ἀαϊ, υὲ 
νεγίδιΥ: ΣΩΡῚΣ Ἱπάϊ!ροπῖθθ, - ἘΠ, οοποΐανε, Ῥτον. ΧΥΠΙ͂, 8. 

ο΄ Ψυχαὶ δὲ ἀνδρογύνων πεινάσουσε, διιΐληαθ ἀυξαηι οβοαμπιἐπαῖα-- 
τ ται, Ἀ. 6. Θβοοσιιίπδι: δβυτίρης, τὰ 7θοογαέός ψυχὰς τῶν ποῦ 

λιτευομένων νοοδὶ οἶνεθ, οἱ  οΐγϑέμα τὸς ψυχὸς τῶν Ῥωμαίων 
Ἠοπιαποσ. Οομξ, ον, Ν. Τ.' 8. ἢ. ν. οἱ 2 οὔξεπι δὰ χ Ῥοῖσ. 
1, 20. Ρ. τά5, - ὍΠ, νέωΐέ, 7η6.. 1 858. 1, 46. νὴ τὴν ψυχὴν. 
τῆς ζωῆς σου. ϑοτὶραϊ8686 νἱἀδιοτ ν") τοὴν ζωὴν τῆς ψυχῆς ἄου. -- 
ΓΤ» νδέα. 1ον. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι, 589. ὡς δὲ δρακόντων ἐμπλήσειες, 
ΔΌΣΑδ8. δυῖδηι ἀεδοοσιται δ] εΐ8., ἢ, 6. ἄταδουδὲ βαιΐαῦ1θ. ᾿ 
Ψ͵ιΔ6 οἱ Ρε. 1 ΧΧΙΤΙ, 20. -- πὶ Ρἢπγ. ἱάσωι, 8. Χ]111, 1. 
ἀπὸ φόβου ἐχϑροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν μου, ἃ τίπιοτο ἱπὶπιϊοῖ 
ἸΡασα νέέαπι τοϑᾶτωῃ. -᾿ Ἴ)Π|, οδεοίαεγαδίΐε, Ῥα6. ΧΧΧΥΠΙ, 1δ.. 
- 05. Ρ6. ΧΧΧΥΗ͂, 7. 1) ψυχή μου ἐμπλησϑῇ ἐμπαιγμῶν. 

- Σ,θοῖιο μδεο οοα, 7ασξ., 4.86 ττδη δὴ ποπ δο] δὰ ,16ἐλῖορ. 
οἰ «“ναὖ. δεἀ οἴϊαπι, δὰ σοβιῃϊυτοθ Ῥαΐσοδ εἴ συ γιβινέοδων 4ροΐ» 
δίπατέδ γοιδιουρθπι, ᾿δο ταῖξουϑ οχουβαγὶ ροῖοθες, αυσὰ ὕθα 
φυδηάοάυο δὰ απέπιιεπε τα πδἔετζετ, τε οοτηποᾶο ἀϊοὶ ροῖοεῖ, ἢ 
ἄωμπεδοθ ἐπερέείοϑ 6666 ἐἰμδίοηέδιιδ. ΝΒ ονΐητιδ ἔδηθη νἢ- 
1088 Βδθο ἰϑοϊΐο νἱβᾶ δδῖ Βα ὰ ρδιοὶδ (ν. φ. ϑσηιεγολ εἴ τλὰ- 
ἴδηάα ἴπ αἱ ψύαε μου, 4υ8πὶ Ἰδοιΐοποπι ἐσ ίθοαι Οοἀά, ΧΙ. εξ 
ΧΙ.1. Διδὶ. Πορ, 1165, «114. οἱ Οογηρ. ἂς “4]απαείμρ Οοπετιδηδὸ 
ἴῃ Ῥεαΐη. Ὑ. 11. Ρ. 9ο1.. ΨΜ|ἀς σαοαῦο 7}, εδεοἰϊηρὶἑ Ῥεοδαΐῤ.. Ὁ. 
2392. δ. τ ΑἾ,), οογ. ἃ Άδᾳ. ΧΙ, ἃ. ἵνα μὴ ἐκκλένωσε τὰς ψυ-. 
χας ὑμῶν ὀπίσω εἰδωλων αὐτῶν, 86 ἀδεϊξθηξ απέπιοβ γοϑῖγοβ. 
Ῥοδῖ [40]86 δ|8, ἢ. 6. πὸ νοῦ δά. 1Δο᾽ο]δίσίδι δοἀυοαπε, 2 δΡ. 
ΨΙ, 11. ἐξεκινήθη ἡ ψυχῃ βασιλέως, Ῥοταθαθδξοσ ἀπέπιιϑ τε 
εἶ. ΨΔο οὲ ι Ῥας. ΧΥ͂,29. Ῥεου. ΧΧΥ͂ΪΙ,25. 1 ἢῬᾳ:. ΧΙ, 58. ἃ 
φαξάλοιπος ᾿]σραὴλ ψυχὴ μέα τοῦ βασιλεύασρω τὸν Δαβὶδ, ἔοι αυθε 
15:86} υπ απέπια,, Ὦ. δ. πΔῊ ξειΐδ, νοὶ υπδϑηϊηῖῖοσ νο]οῦδδῖ, 
τὠἴ ταρπδτοὶ Ῥαντὰ, Οοπέ. Αοἱ. ΙΥ΄, 314. οἵ ακἀ ἃ. ]. δξθπεγπα 
Ρ.- 58. οο ᾿οψῆμπι Ῥ. χογο. 165. ΧΧΈΥ͂, 5. εὐφραινόμενον ψυ" 
χὴν, ἰαοιῖ απέήικο. Ῥτον. Ι, 421. υϑὲῖ ον δηζεοεάθῃϑ ἀφάπτειν 
«ψυχὴ νεὶ γὲῖ ῥεοέμδ νοὶ Ῥὲκ δον νοτϊεσμάτια δὲ. Ὑιᾶο ρω4- 
οἶα ογιέξοα, Ὁ. 207. “- πῇ, ἰάφμι. 2 Ῥδύ, ΧΥΠΙ, Δ. πᾶν ἐψ τῇ 

-- 

- 

4 



τ 

568  ΨΨΥΧΗ! 

ψυχῇ σου ποΐευ, ἔδο οἴαθδ, αιροά ἐπ πιθηέθ ἔπ. 1 Ῥάτ, ΧΧΤΙ, 7. 

ἐμοὶ ἐγένετο ἐν τῇ ψυχῇ. τὰΐῃῖ οὐρὶ ἴῃ απέπιο, « 1}, ἐηριαι 
- ονι( ΧΧΥΙΙ, 4.. 1τὰ δ᾽ ἐγδηδιυϊοσαπε Οὗ 564 0618 μελετήσει. “ 
Ὁ, σοπδῖσ. ὨΠ., πποῦϑ. Ν αι, ΧΧΙΤΠ], 10. πιουδῦΣ Δ πιὰ πιεᾶ 
ἂν ψυχαῖς δικαίων ς ὯΌ1 ψυχαὲ ἀς ἀεξωποξζογιτ, ἀπέπειΐδ 6Χ}}}- 
οδηυπι 6861. Οοηξ, Ζ6.. Ν. 7. 4. ἧ. ν. τ. 2. “ΠΡΟ, Ροίμδ. 
1.ε. ΧΧΧΙΙ, 6. Τιὰ δέεζέμα δὸ Ἵγοπιπιέμο. ϑϑὰ 1δὶ τὰς ψυχὼς 

᾿ τὰς δυψωώσας Ῥοιίυδ δὰ πῸΣ τοξοσοπά σι δῖ, υἱ τὰς ψυχᾶς ἐθ 
διὸ δἀάἀϊάοτίης. - 5, πιογέμωδ. Ἐποοῖ. ΧΙΙΙ͂Ν, 48. ἐπὶ ψυχὴν 
ἀνϑραπου οὐκ εἰσελεύδονται, δὰ οαφίανεν Ἀοταΐμ 8. ποὶ᾿ ἰηρτος 
ἀϊοπιύτ. - τ. 1,6ν. ΧΙΧ, “8. ἐντομέδας οὐ ποιήσετε ἐπὶ 
ψυχῇ ἐν τῷ σώματε ὑμῶν, ἰπιοϊδίοτθδ ποτὶ ἔδοϊοι ἰδ ργορῖθν πιοῖ-. 
ἔμειπι ἴῃ ΘΟΥΡΟΣΘ νϑϑῖσο. ἴῃ ποίϊουϑ οαααρόγὰϑ δὰ ἱπιταιίοπεα 
Βεῦδσ. ϑβ2 Ἰασίτων φιοαυθ Νύυπι, ΤΧ,, 6. 7γ. 10. Υ͂, 4. Ηδρρ. Π, 
τά. Οομξ, δὲ. ΧΥ͂Ι, 31. Τὸν. ΧΧΙ, γ1. ἐπὶ πάσῃ ψυχὴ τετε, 
λευτηκυίᾳ οὐκ εἰσελεύσεταε. δὰ οὐβο οαάανον ον ἸΏ ρτοα!εἴυτ, 
γιάο οὐ Νυ. ΥἹ, 6. σδη. 1], 24. ἐξαγαγέτω ἡ γῇ ψυχὴν ζῶσαν, 
Ῥτιοάοοδι ἴετια σπέπιαέ νἴνδιβ. Ὑιάθ δὲ ὅθ. Τί, γ. 10. 1Χ, 
10. δὲ σου, Αροο. ΧΥ͂Ι, ὅ. οἱ κὰ Β.1. 2 οζάμπι Ῥ. 566. θυ. 
ΧΥ ΤΙ; τά. ἐχϑοϊπαἀδίυν 7) ψυχὴ ἐκείνη, λοπιὸ 1116. Τα οἱ Εχοά, 
ΧΙ, Χ5. ΧΧΧΙ, τ5. θη. ΧΙΥ͂Ι, 18. πᾶσαι αἱ ψυχαὶ, ουιηεῖ 

᾿ Ῥοπιέπεια, Οοπξ, Ζεν. Ν. Τ. 5. ἀ. ν. εἴ ϑιξοογὲὶ 1168. Ἐοοίθ, 
ἹἸ. ΗΠ. Ρ. 1579. σϑη. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 21. οὐ πατάξομεν αὐτὸν εἰς ψυ" 

᾿, χὴν, Ἀ. 6. ποη ἐϊᾶ ρογου διθβ, οἱ σπέπίαπι γ6] “έέαπι δυιἴ' 
᾿ ἴασις. σοφὴ. ΧΧΧΥ͂., 18. ἐν τῷ ἀφιέναι αὐτὴν τὴν ψυχὴν, ουπὶ 
Θιδρίτατοϊ απέπιαπι,, Ο6ι. ΧΙ ΤΥ, 50. 0011. 1 ϑδχ. ΧΎΤΙΙ, 1. 
1ἐν. 1, 1. ἐὰν δὲ ψυχὴ προσφέρῃ δῶρον, 8ἷ δυῖδῃι αἰϊᾳιμ 
οβετδὶ ταῦπβ, 1746 δὲ [δν. 1, , 37. 1δὅν. ΧΙΣ, 11.. ὃ 
πεόμενος τοῦ τεϑνηκότος πάσης ψυχῆς ἀνθρώπου, παὶ ἰδηρίξ 
οαάανον εὐἰυανὶδ ποιεῖς. Ψίιάδ εἴ ν. 13, Ναι. ΧΧΧΙ, 99. 
ψυχαὶ ἀνθρώπων, δοπνιέπδε, ἘπεοΒ. ΧΧΥ͂ΙΙ, χ5. πιογοδῖυγδα 
δρυὰ ἴὸ ὁπχεγοθηξ ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων, οὔπι ποπιΐπίδιο. Οοπῖ, 
Ἄροο. ΧΥΙΙΙ, 18. οἱ ““ν͵δέοεοί. Τοέξε. ὙΠ, ο. τά. ». 656. Ἐχοά. 
ΧΧΙ, 45. δώσει. ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς ) ἄδθὶς »ἑέάπει ῥτὸ νέα. 
Οοηξ, 1 Νίαοο. 11, 50. Μετο. Χ, 45. ὁοὲ δά Β. 1. Εζεηδν, Ρ. 156, 
Ἐχοὰ. ΧΧΊΙ, 9. ὑμεῖς οἴδατε τὴν ψυχὴν τοῦ προσηλύτου Υοῦ 
χτιοδῖῖβ αρέπιεπε Ῥυοβε] γε. κ᾿ ϑδαι, ΧΙΠ, 0. πάντα πρὸς ψυχὴν 
βασιλέως , ὁπιηῖα δὰ πισν»»έθπε, ν Εἷ ὁΧ τιοέο τορῖβ. ϑί παι! τον δὶ: 
ΨΠ,.27. γυνή σοί ἔστε κατὰ ψυχὴν», δῖ ἀχοτῖ Εδὲ 65ὲ ἐπ απὲπιὶ 
ἐπὶ δοηέοηέξα, δας νοΐο, δἰοτέ αεδίάδγαο. Ὑιὰα εὐ ϑὲτ. ΧΧΥΙΙ, 
16. Νυπι, ΧΧΤΙΙ, το. ἀποϑᾶνοι ἢ ψυχή μου, τηοτίας 660 ἦρδ9. 
Ὑιάο οἵ 1πά. ΧΥ͂Ι, 31. 100. ΧΧΧΤΙΠΙΙ, ,2. Ῥε. ΟΙΝ, 18. Ἠουῖ, 
ΙΝ, 29. ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, εκ τοῖο δοΐπιο ἴᾳο. 166 οἱ 
δας. Χ, 14. ΧΙ, 15. οἐ ανγο. «πέοη.. ΧΙ, 24. ἐξ ὅλης τὴς 
ψυχῆς τὰ δίκαια. ποιεῖν καὶ ταληϑῆ λέγειν. ι ϑαπι. ΧΧΥΤΠΗ͂, 21. 
ἐθέμην τὴν ψυχήν μου ἐν τῇ χειρί σου, νοὶ, τὡξ 4]. τοοίλυβ, μοὺ, 
Ροδβυΐ δηΐαιᾶπι σηθδηὶ ἐδ ΙΏΔΠῸ πιθᾶ. 146 οἱ 10}, ΧΙ], 14: 

-- 
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Ῥι. ΟΧΥ͂ΙΙΙ, 1οδ, 5:ς Οταβοῖ ἀϊοατπε ρρονοσβῖο ἐν τῇ χειρὶ τὴν 
ἐρυχὴν ἔχεν ὧἄ6 ἐο, φιιὲ νεγδαξι ἐπ διόπιπιο αἀἱδοτίπιΐηδ. ἴὕ8η8 
ξυῖ Χεπαγολμδ δριὰ ἐδσπάθιπι, Ὑίά4ο Οαδαμδοπώπε Ὁ. 548. 
“Φυωδέμην δα Τοῦ. 1. ο. 60 Οὖδονν. 110. 11, ο. 18. 2 ϑ4.. ΧΧΊΤΙ, 
17. τῶν πορευθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν.» ατοθυ]ατιείτι οὐπὶ 

᾿ονιοιἶο νἐέα6 δυδ6. Χ Ἀ6ρ. ΧΙΧ, 5, ἀπῆλθε κατὰ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ, δοῖθαῖ, αασσαμπᾳαδ ανγέπες Θαπὶ ἔογοῦδι, Ρο. ΧΧΥ͂Ι, ιὃ, 
μὴ παραδῷς μὲ εἰς ψυχὴν θλιβόντων. μὲ, τ ἴταᾶάδ8 8. ρϑγωι τἴδ5 
χηο ὠξδέαϊπι Π]οτυμ, αυἱΐ ΑΒ ρσαπξ πι6. 10». ΧΙ, 15. 7) ψυχὴ 
αὐτοῦ (ὡς) ἄνϑραχες 9 λαϊεμεε οἶδ, ἴδηφυδαι οδυθοτιδ8. ἴσθι... 
111, τι. ἐδικαίωσε τὴν ψυχὴν αὐτῆς. ᾿υδεϊβοαν!ς 856 ἐρδαπι. 
Οομξ,. 10Ὁ.. ΧΧΧΊΙΙ,. Ῥγον ΧΥῚ, 5, ΧΙΧ, 8. ὉΡῚ ΤΧΧ 1.5) 
τοάδυπι ἑαυτόν. Ὑιᾶο ΚΣ ογοεξ Ῥλίδοῖ, ϑαον. Ῥ' 1. ο.4. Αἀάοδ 
δὲν. ΙΧ, 4.6. Χ, 52.ὄ ΧΧΧ, 2. δε. ΧΧ, 48. 0011]. 6]. [,4. 
1 Τα. Π,θ. Ιοτϑαὶ, ΧΥ͂, 1. οὐκ ἔστιν ἡ ψυχή μου πρὸς αὐτοὺς, 
ὩΟῺ ῥγορεηδιπι 8. τεσοηοϊζέαξιδι ἴῃ 11106 ἢ ῦθο ἀπέπιωπι. Ῥτον. 
ΧΙΧ, χδ. δὲ ἔοτα]δο αἴρειν τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ ἀρπὰ «Ἰφιρίέαπε, 
οἱ ἐπαίρεσθαι τῇ ψυχῆ Δρυὰ ΓΧΧ ποίδμϊ ἐποίέαξο απίπιο δ846,.. 
δροοϊδιϊωι ἐγα αδτίρὲ. Οομξ, 7αορόγεπν δὰ Ὁ. 1, ὅγπιπι, Ο δ. 
ΧΙ͂Ρ, 21. τὸς ψυχάς. Οὐἱὰ οἱ δοτέρδοτιῖ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνδρῶν ὃ 
Νδην οὐὐ ῖο δοουπάμηι χϑοορίαπι Ἰδοζίομ θαι δδρεαίδιυτπι ἃ 
ΙΧΧ ονιοῖυμ τοι πποδεὶξ, σδυδαηι γἱἂδο πΏ]]δπΔ. Ηρ. ΙΥ͂, 8. 
ἔν. δὲ ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν λήψονται τὸς ψύῦχως αὐτῶν, Ὦ.. 6. οὗ 
58θο ἡρβοσύχηῃ βδοεϊοιὰ σδαμσεπέμν σαρέξνξ, νοὶ ροιΐυ5 ποοσαδμπο 
Ἐμγ, ὧὡἱ ἀϊοΐυχη 810 ρῥτὸ ληφθήσονταν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν, 8)ο ΧΧ 
Ῥυϊζασίπς, υ͵θ2 Ὠνὼ 6686. 4. ϑ.83 ὩπΠ}, Β. 6. πόσαγθ, ἡποῦὶ ἐμδογδ. 
1 Βορ. ΧΙΧΣ, 4. Τοη. ΙΥ̓͂, 5. -- Ὁ)» ογσρμοσμέμπι. 168. ΧΧΊ͵ ά. 
1 ἀροταηϊὶ ἰτοτ18 ἐγ βροβὶεῖς 953. - ἸΦῸ ρἱυτ, )αοϊοὶ, ῬτοΥ. 

ΠῚ, 25. ψυχὰς πριμνίαυ σου: υδἱ εχ Ζ7Ζαερεγὲ δοπιῖεοητα νὰ Σ᾿ 
Ἰερεσιηϊ υἷϑ3, υἱ ο. ΧΙ, 10. νοὶ Ε5535 ποῦ ἄς σονμξέέοπα δὲ δα» 
᾿δέξω ρέπροὶξ αὶ πιαογὸ ἰμτο]]οχοσαξ, δοὰ ἀδ6 δὲπριίέα ῥδομαάπνι 
οαρέείδωδ, φιεαθ πωπιον ατξων ἐπ σγόρο. ἴον. ΧΧΙ͂, ὃ. κατὰ τὴν 
ψυχὴν, δοουπάσῃι σεϑέάεγέωπι, - ΠΟΘ 5., Ρμωΐσα. ε θα. ΧΧΥῚ, 

"410. τὴν ψυχήν μου δεο. Καέ. εἰ «ἴεν. ἸΝοΒπ0}}} δίαΐυαηε, μοδ 
ἱμιδγρσοῖεβ ΔΙΡ ΟΣ 8 ΡῈΦ πιΟΙ6 800 ἰτδηδῖι} 1886 ΔῸΣ 0,5} ἴῃ 818. 
τοὐὰᾷ, ἐπνθηΐ886, Θὲ ομἶδδο 1110 μου (4υοΐά πη τόχίμπι τοοορίϑ 
ἔδϊδοα Ἰοοιϊξοπδ τηϑηπδ τοαΐο β6ἀ 1} Πἰδτασὶξ δαϊϑοξ) δου δομάσπι 
ε886 ψύλλην δὺὲ ψύλλαν. -- "ΠῚ, δρέγέέμα, Οδι. Χ1.1, ὃ. Εχοά. 
ΓΧΧΨ, 10. -- ΠΡ ἔοδιι. εχ 9, πιάΐα. τ Ῥατ. ΧΧΙ͂Ψ, το. 80, 
ΣᾺ ἢ. ]. ἐπέσγέξωπι, πεαΐισπι, φμοα αὐἰλομὲ ἐηξογέμν, οῖαιῖ, ΕγδῸ 
ΒΘΏΒΌΙΩ ΘΧρτοϑϑογιηῖ: πηι ζητεῖν τὴν ψυχήν τινος οἴ φιαθγεῦ 8 
ἐπέφγέδιεπα αἰλοιεέμα 88:88 τυϊαῖπιο ἀϊθοταπι, - ὕεγρα πλὴν ὅσα 
ποιηϑήσεται ψυχῆ, 4υδ6 δι. ΧΥ͂Σ, 8. Ἰορυπέυς, δὲ υΐρυ8 
αἰΒ1} τοεροπᾶεῖ ἴῃ τόχῖα ΒΟΡχ,, ἀοδοπιία 118 ἐχ Εχοά. ΧΙ, 16.» 
τεὰάουᾶα βυπῖ: ργασίαν φα, 4μ49 αὐ νέέαπι ἐμοπαίαπι τεξεγμη. 
ἐμν, δῖγ. ὙΠ, 20. δὲ διδόναι ψυχὴν ἐθ ἀϊοϊξυσ, φωὲ δἰδὲ ποι 

, βαγοίέ, δε οπιῆσε ἀπέπιαο οογροτέναμσ νἔγεα ἐποροπαϊἑέ. Μοτῖο: 



.« 
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᾿δ8 ἐξδὲ ἐοέτι ἱπεροιαάοβδέάπι, ϑῖταο, ἘΧ,, 2. μὴ δῷς γυναικὶ τὴν 
ψυχήν σου, πὸ ῖθ ἴρδύτη δαῖ τοῖϊππι ΧΟΥΪ οοιϊμυιΐῖα5 240 Ῥ6Σ- 

᾿ χηλῖαδ, 80 πὸ οὐχρπΐα ἐδ ᾿πάυ]ρδαθ. Ῥιάδευς ἷο ψυχῆ νοἔωπ» 
ἑαέοπι εἰρυϊβοιτα. Οομξ. 1. ν, 6, 8ιῖ:. ἴΧ, 5. ψυχή, δέδέάο, 
ὁὀπομρὶδοσηέέα. ϑὲν. ΧΙ͂Υ, 4. φυΐ οοἸ!ρὶς ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, 

΄ στὰ υὧἢ οἷἱδὲ ᾿ρ5ῖ πδοθβϑατία βδυρίῖγαμδαῖ, δαῖ 5101 εἷῖ πτεασγίαβ, 
80:: 4ᾳαΐ ἀοίταυαϊς σοηΐυπι δύτιοι Ῥᾶξοθ6 οἵ βοχάϊδο νίνϑοπδο. 
τρυγὴ ἷο ποῖδτο νἱάδῖατ οδγρωδ, ἂξ ν. 9. οἱ Νπαι. ΙΧ, 15. ϑ8::. 

ΟΧΥΥ͂, 30. δὲ Ἰοοο ψυχὴν Ἰοροπάπαι τη νἰἀοίουν ψυχὴ, απέπια 
ΟΥλοἶβ δηἶτ8119.) ἢ. 6, Ομ ΔΏΪΠΙΑΙ, Οἴδηθ νῖνϑηβ (Θρὶξ οἴς, 
81. ὅγγις. ϑῖχας. ΧΙ͂Χ, 16. ἀπὸ ψυχῆρν διΐδιο, Β. 6. δῖπάξο, ἈῬτος- 

-Ρορῖϊο δὲ ἱπιοηϊίοῃθ Ἰδοάδπάϊ, ἀδίσγδ μη αϊ δὲ σα] υπιπξαπάὶ. 
᾿ ϑ8ῖτ. ΧΥΤΠ,, 2. υδὲ ψ, 6δὲ οοπϑοϊοπέξα, ἐπαϊοΐμπι τεσέΐ ργασέηειο, 

. ἄιοοῖ ᾿δδὲ ἐπ απέπιο ἀμππαπο. 810 παρδέα ι Ἰοῖ. Π|Ι,.41:. δὶτ 
ΧΧΙ͂Ψ, 1. ψυχὴν αὐτῆς (ἴ6ρ6 αὐτῆς), Ιδυάδὲξ δὲ σοπιπιδιἀδὲξ 665 
ταεῖ ἰρδϑιη,, δ1:. ΧΧΧΙ͂Υ, 20, ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐστι, 
γιδηέδα δίδαθ Θοπιρος 6σέ. ἴθ. ΧΧΧΎ, 45. δοπδοξοπέΐα, ηὍδο 65 
16χ εἴ πούπνὰ δοίδοππιμι. δὲν. ΧΧΧΥΤΙ, δ, Ὁδὶ βυδρθοῖα παϑ μὲ 
δύηξ γερὰ ἐν τῇ ψυχὴ σου οὗ ῬδγΔ] οἸ δεῦποι ᾿ϑεπιοπεϊδσοτ.. 
γοὶ Ιεσοπάσπι 6868 ὕψεν, ναὶ γοοΣ ψυχὴ ποῖΐο τατίου ζογέμγιαθ 
Ῥγοδρέγαο τὶ θαθηἂα οδῖ., 4886 οἰΐδπι ν. 12. ἰθοῦπι μα θεο ρΡο- 
ἴο5ῖ. 2 Μδοο. ΧΥ͂, 17. “αΡὶ ἐπανορθοῦν τὴν ψυχὴν τενος 658 
δἸέοστιδ απέχεδδι ἐοΥγ έμπε αδἰδοέιωτψμδ δτῖροτο οἴ οο ἤτειᾶτα: 
ἘΠῚ Ἰοοο ἐπανορϑῶσαι ἵτπι Οὐά, 4165. οἰ Οοπιρὶ, ἐπανδρῶσαι ὁ 
δἰοδδοιιδῖο Ἰδρίτας. [)6 πιαγιέδιϑ 8. απεὲπιὲϑ ΚΝ  ἀρλὐμαὰ ὈΒΏΌΓΡΑ- 
Ἕἕππι τοροσίξως 880. ΠῚ, 1. 90]}, ν. ι5. πἰϑὶ ἐν ἐπισκοπὴ ψυχῶν 68ξ 
ἀμ ἐμαϊοῖο, 4μο εἷ6 πιογέμέα αἰδοειτυίέ Θσμδ. ϑὶτ,. Ὗ, ἃ. ομρέαξ- 
ἐαέσδ, ργορδγιβέογιδϑ, ἵ. 4. ἷπι 5661. ἐπιϑυμίαε καρδίας. 5810 480» 
406 Ἰορίταν 10. ΧΥΙΠ, 20. 30. ἣν 

ΤΡΕ ΧΕΙΝ ΠΕΡῚ ΨΥΧΗ͂Σ (80. δρόμον 5. κένδυνον) 
ἃϊοϊϊην να ἀδ ἐδ, φιιξ πιαρτιο αἰξοιῖμδ γδὲ ορπιϑαφμεησς δέιαϊο 
Ζογωπέμν, νοὶ ἐπὶ ρογέσιεῖο νογδαρέων, φιοαῖ δωπιπια οομἔσπέξοπθ 
ἡωριίσηάμπι δέ. τὰ [9535 .» ἐπὶ ἀπέπιαπε ϑμαπι ἐρ66. Ῥτον. ὙΤΙ, 
“5. 116 Σεγοσοέ. ΤΧ, 85). Τοπιον. 11. χ, τθι. Τὰ “γ͵δέορλα- 
γπιὲδ Ινωδέδιεδ,, τοῦ 6 ]1οΣ, ἔογπιῃ]α θέειν περὶ ψυχῆς οσσαττῖ. 
Ἐροιπιθϊα ἢγο 8αἶιέσ ΟΡ γ 6 Ὡϑι8 δϑῖ «πμπέαπθ ανοοξῥέπεα 
ΧΧΙΨ, 4. . Νίαοο. ΧΙ, δι. ὅτε περὶ ψυχῆς αὐτοῖς ἐστι, 86 ἱπ 

. ΒΌΙΩΙΟ νἱῖδ6 ΡΘΕ ΟῸ]0 γογβατ. 
ἘΨΥΧΙΧΟΣ, αὐ απέπιεπι νοῦ απέπιατα ρογέίμδηδ. ά 

Νίαοο. 1,.32. ἐπιϑυμίας ψυχικαί., 
ΨΥΧΊ,ΚΩΣ, θ᾿ αηέπιο, αηπέηεεδ. ἃ Νῖίδοο. Ψ, 57. 

. ΔΙ͂Υ, -“4. ' 
“΄ ΨΥ͂ΧΟΣ, ζηίριισ. Ἀρ5, τβ ργϑίέοσα, ϑγπιτη. ΙΧ Χ Ζαολ. 
ΧΙ, 6. γι͵θο ἔπρτα 8. ψύχη. - ἢγπ, λγεπιδ. ὅγηπεπι. Ῥτον. 
ΧΧ,ά,, -- ΝΕ, σοαρμαέέο, ᾿'ϑγηαπι, Ζαοῖ. ΧΙΥ͂, 6. - Ὑρ. Ο6ῃ. 
ὙΠ, 25: - πη. ἴον. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, ο. Ρε. ΟΧΙ,ΤΊΙ, 6... 

᾿, ΨΥΧΟΥΎΜΑΚΕ ΟΜΑΪ, οὕμα., απέπιαπι ἐγαΐλο, ὅ Νίδτο. 
Υ, ϑι ἘὈΔὲ [μἀδοὶ ἀϊσυηεις ψυχαουλκούμενοε, «“πὲπιαπι ἐγαδλέπ- 
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ΨΥΧΡΟΙ͂Σ -- ΨΩΜΟΣ. δ69. 

ἐδ, Ὦ, 6) ἐαπέμη, φίδειτε,  Ἡδεγοῖ.. ψυχουλκούμενοι ; τὰρ 
ψυχὰς ἑλκόμενοει. Ἷ 

ΨΥΧΡΟΙ͂Σ, ζειρίάμο. ἀρ. Ῥτον. ΧΧΥ͂, 26, ὕδωρ ψυ» 
χρόν. 46 οἱ δῖτ. ΧΙ.ΤΗ͂, ἀ4, ψυχρὸς ἄνεμος. 

ΨΥ ΧΩ, γνόϊγέρενρο, δρίγο, αγοΐαοίο, ἴξ., δδαέηγίο, δοα- 
Ζωγὲγο ζαοίο, η Ηρ. ἃ ἪΡ, ἐγμοίο, Ιοταπι. ΨΊ, γ. αἷς ψύχεε 
λάκκος ὕδωρ αὐτοῦ, οὕτως ψύχει κακία αὐτῆς» δοἱοαξ δοαέμγίξα' 

. ζαοῖξ οἰδίϑγῃδ δαπδπι δΏΔηι," 1 δοαέμγέξ. ταϑ} τα οἰυ8., 4. ἃ 
Ἀδς. ΧΙΧ, 25, ἔψυξα. Ἡδεγοῖ. ψύξασαε, πνεύσασαε, ῥυήσασαι.͵ 
- ποῦ, εχἰραηάο.᾽ ἃ ϑϑιὰ, ΧΥ͂, 19. ἐψυξεν ἐν αὐτῷ ἀραφωϑ, 
συραπαϊέ αὐ ανεξαοίοηάμηι δὰ ἐογτείαοέξοπαάίϊε ἴῃ 1110 
᾿Εσιαυπν ρᾶννϑϑ τῖδζϑ8. ἴδγθαι ὙΠ, 2. ψύξουσιν αὐτὰ πρὸς τὸν 
ἥλιον, ἐχροπαμρέ Θὰ δοτὶ, τὖΆ “γέρεϊαπέ τι 60. ΑἸΣ νϑεῖθγθ πιδ- 
Δαηε: ἀγσίαοίοπε ἐἰὰ αὐ δοΐεπι. δεγολ. ψύξουσο, ξηρανοῦσι. 
Ὑ͵Ιάο εἰ Νυμ.. ΧΙ, 52. 

ΨΩΜΙ ΖΨὸ, Ῥτ. ἑη γωδέα οοποΐαάο δὲ ὁέοο, ἀοϊπο ράδοα 
δοποῖδο οἶδο δὲ ραγέξομαξέπι ἐν ος ἐπαϊέξο., διεοσοίξαπι ἐπ οδ ἐπ ν , 
ξένο, αἷο,, πιιέγέο, οἷδο. Ὄπ ἨΙΡΆ. φάεγο ζαοίο, φοὐδπαάμππε 
ἄο. Ναμι. ΧΙ, ά. εἰς ἡμᾶς ψωμιεῖ κρέα; 486 τοϑ οἰδαδὲξ οατιοῦ 
ΨΙά6 οἱ Ώουε. ΥἹΠ, 15.116. ΧΧΧΗ͂, τ5. ὅγπεσι. 8. ΕΧΧΊΧ, 
6. ψωμιεῖς ἡμᾶς ἄρτον δακρύων, οἰδαδίο τι08 ἸΔΟΣῪ παῖδ ἴὰπ- 
᾿4πᾶπ ρᾶπα. Μ᾽ά6 εἰ ἴδογεμ. Χ, 4. ΧΧΙΤΙ, 15. Ῥ6. ΧΧΧ, 
χά. ἐψωώμεσεν αὐτοὺς ἐκ στέατος πυροῦ, οἴραναῖ 1}106 ὁχ δάϊρϑ 
ἔγυταθηῖ!, ῥάαν. ἐψώμεσεν, ἔϑῤεψεν. Ἰάοτα Ἰερίτος ἀραιὰ Ζο- 
παγῶπι ἴσα, οή5. 1ε8. ΓΟΕΥ̓Π, τά. ψωμιεῖ σὲ τὴν κληρονομίαν 
᾿Ιακωβ,, οἐδαδὲέ τα ἰιδοετεάίίαῖο ἸΔΟΟΌΣ,, Ὦ. 6. αὐοξεε, μὲ ἤγμα- 
γπὲηπὶ οἴο. εχ. Οννἐ ὲ ΜΙ, βγοπι. ψωμιεῖ σε (ΝΙ8. ψωμιεϊσαὼ, 
θρέψει σε, -- ὩΛ2 5) ΗἿΡΒ. ἰάθπι. 2 858. ΧΙΙΤ, 5. - 3 Ηἱρἢ. 
σερνίπιο. ΤΉτει. ΤΠ, 18. ἐψώμεσέ με σποδὸν, υδὶ αἸῖα ἱπιδρίηο, 
Ὡϑὲ δυηΐῖ, 80. δά χιοζίθωι ἀδπιηδσιῖδ ἴῃ Οτίϑηϊο ροῖτ8 8816, 
81.686 οἱ οἴποῖθ πιΐχίυδ, δχ 40ὸ ἐοτηιΐηδ νϑηϊγΐβ οὐ θρδηξαΓ, 
Ῥυδεῦοεὶ δοϊοραῖ. Οἱ, “ἴοέον. Τὶπιωγὶ Τ. 11. Ρ. 1χά. τά2.. εἴ 

26. Ῥχδδίεσθδ ω»δο. δου π πὶ οδιωλανὶ ποῖδξ πιαΐίδ λα- 

διειὲέ ἐς ἐπα ἐροοίδοηθ σὲ ον μαάξέαέα δἐοπιαοΐέ. - ὩΡῸ οΒ 814, Ῥδῆ., 
εἶο ρμδεαπαάίμηι, Τα. ΤΥ, 23. 40. Υ, 25. 86Ρ. ΧΥ͂, 20. δἰ:. 

, ΧΙ, 8. ΧΧΙΧ, 20. 
ΨΩΖΙΟΣΣ, Κγιωοέωπε τοὶ σοοδοέασ, σμαπέωπι διεσοα Ρο8-- 

δὲέ δἰπε δ οαρόγο, διεοοοίϊα, ἤωδέωπι ραπΐς, ραπέδ. Ὗ οοδθυλαπι 
Ἰΐηρυδο ρεαθοδθ νυ]ρατὶβ ψωμὲ ράπαπι δἰραλβοαῖ. τη, ραρπὲδ. 
ἴον. ΧΧΙΙ, γ. ϑωέάαο: ψωμὸς, ὃ ἄρτος. - ν, ππαπέρμἶιωδ. 
ον». ΧΧΙΥ͂, 1΄ο. - ὅ5. Ἀυξ, Π, τά. Ἀ 84". ΧΧΥΙΠΠ, 22. 1 
Ἄορ. ΧΥΙ͂, 11. 44". ὅγπιπι. Ἰωον. 11,6, “4. Τῶν. ΟἹ, 21. 
δὶ Ιθο0 ψωμὸν Ἰορεμάνι ψωμῶν» 16 πυπιοζυβ οἵ οδδὰβ Ὧ05 
κοϊη δ ΒΟΌΓ. πορ]ορδἕυτ. εξ , 
ΠΒΝΔΕΗΣ ΨΩΜΟΥ͂, ἐπαΐροπε ἤῶδεο ραηΐε. ὈΤΏΒ, 

ζαέμέέαο. Ῥτον. ΙΧ, 15. δὲ ἔῃ τοῖο Ἀαθυΐ866 γιάοξυς Ἰοσῦμε 
ΟΡ. ΥΙ ̓  26, δ 

4 

-- 
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ΨΩ͂ΡΑ͂, φεαδίαε,. ἃ ψαίρω, ἤρα, ΝΣ ̓έαδας," Τιον. 
ΧΧΥΙ, 16. ϑωξααδ: ψώρα, πνησμονή. ἷ 

ψ; »4. 4ΓΡΙ᾽ 4, εοαδὶσα αργεεεὶδ, ζεγα. 31), δοαδὲεε 
γπαλίρπα. ον. ΧΧΙ͂, 20. Ώδουι, ΧΧΥΤΠΙΤΠ, 27. 

, ΨΩΡΑΡΡΙΜΝ, δοαδέοπι αργεείαπι λαῦσηπς, ζόγα ϑοαδίο 
ἀαδοναπα, δοαδέοεωε. 3.2. ον. ΧΧΤΊΤΙ, 5. Ἡρεγοῖ, ψωραλέον- 
τα, ψωριώντα. ϑεἃ ἐερθἈβπδῦαι νἱάειυς ὁχ ἱμονΐε. λος ο. ν": 
ϑλοσα Ῥῖο ψωρ 

μὰ 

4). 

2 εἰ "Ω, αὐνογδέμπι νοοαμαξ, ὁσποίαπιαπαϊ, Ἅοϊεπαϊξ, 
θεὲ, σα. 2 Ἀδρ. ΠΙ, 1ο. ΥἹ, δ, 15. Ἰοτοπι. ΤΥ, 10. Τλξοά, 
Ἑτεολ. ΤΥ, τά. - ““π, να, οἶσε, 168. ΥἹ, 5. ΠΑΡ Ἢ ΧΧΙ͂Κ, 
6. -- "15. ΚΡΕΞΑ ΧΚΙΙΠΙ͂, ᾿, Ἐζοορἃ. ΧΧΧΙΡ, 2. {π0. 1658. ΧΧΧ, 

᾿ δε εογοῆ. Ω, ἐπίδδη μα χε πα τεῦν. 
Ἂ ὦ. οο. "Ξπ, Νυπι; ΧΧΙΨ, 55. - ππ, αἦ. Ἐπεοῖν, 

ΧΧΧ, 2. - ἢ “15. ΖδοΒβ. 11, 6. 
ἊὮ 4, οὔδδογο. Τ514. ἄφω. ϑγπεπι, Τ εοά, 1.6. ΧΧΧΥΊΗ, 

5. οὐ δὴ κύριε, οὔεδονο Ἰδοαιῖπο, 25. “414. δγπιπι. ΤΑδοά, 
Ῥι. ΟΧΥ͂ῚΙΙ, γ86.. 

ἸΚΑΡ ΕΓΡΤΟΝ Ὦ,, σε ἀἱκογετε ἄδην, ΠῚ, 4ὁ δεέργα 568 
ἴσδρον., υὡἰ Κεῖ. ἀτδηβιυ]ίς, 2 Βορ. ΗΙ, δι, οὖ τεοῖα οπίς 
7αιῳονέο Ἀδθο Ἰϑοῖῖο νἱ το ἔδοία νἀ ἀοῖον ἐσ καὶ ἐπάνω. 

"Ὦ, ΟἹΜΟΙ, ἤἄδι. ναδ πιέδὲ "Ὁ “με, νᾶδ πιῤβὲ, “4. 
1.6. ΧΧΙΨΥ͂, 16. δὶ γε] 1]1υὰ Ὦ, ̓ οπρυπρεπάσπι δεῖ, δὲ 5οιῖ- 
Ῥοηάσπι Ὧον μοῦ, ΥΕ] Ἰοξοτιάνιηι Ὦ, μοι. 

ἾὯΑ νοὶ ἼΩΑ, οἰίατα ΑΙ, Ῥτορτ. ροϊἰἐο ονίπα, ἀεϊπᾶο 
νεδνία, ογα νοϑέὲδ, ϑοϊ!έοοξ δοϊοδαπῖ οἱ οταβ νϑδεϊμσ ονἱηῖδ 
ῬΘΙΠΡυδ Ἰθἶτο, ΗΘ διϊογογθαζων, ἰοεῖο δἰ μεέαξλὲο δὰ Οὐ ε. 
6. οἱ γὰρ παλαιοὶ ταῖς ἐσθῆσι ὅϊος δέρμα προσέῤῥαπεον, ἵνα 
ἥκιστα τρίβοιντο τὰ κάτῳ τῶν ἱματίων. πΒ.», ὁ, ογἕδ, ογΩ; πεν 
δγέα, ὅγπιπι. οἰ ΟΧΧ ὥ 5. ΟΧΧΧΗ͂, ὅ. ἐπὶ τὴν ὦαν τοῦ ἐνδύμα- 
τὴ αὐτοῦ, ἴῃ ογῶπι δὶ ϊμα θη οἷα δ. Μρογεῖ. ὥα, τοῦ προβατου 

λωτή. οὗαι δὲ τῶν ἱματέων καὶ τὸ λῶμα τοῦ ἐνδύματος, καὶ 
τ περιστόμιον τοῦ ἐματίου. Ἰάθμι: ὅων, περισεομίων. πὰ δῃὶπι 
λορϑιᾶσμι οεῖ, ϑμέάαϑ: ὦα,.- “μηλωτὴ, διφθέρα, καὶ τὸ λῶμα 
του ἐνδύματος περὲ τὴν πέζαν. ἢ τὸ περιστόμιον οἦαν ἐκάλεσεν ὃ 

ς Αἰαβίδ. ὃ καλοῦμεν περιτραχήλιον. οἱ δὲ στόμα ἐνδύματος εἰρήκα- 
π΄ σιν οἱ δὲ τὴν ἀνάκλασιν τοῦ ᾿ ἑματίου. Τάθαι ψόσθᾶ Ῥεδίαι. 1. ο. 

ΔΈ  ϊοῖ. 245. Ογν δὲ 15, Βγόπι. ὥαν τὸ ἄκρον. τοῦ ἱματέου ἢ 
ΓῚ καλοῦμεν περιτραχήλεον,, ἤτον περιστόμιον. τοῦτο. δὲ ὁ ̓ Αἰκύλας 
στόμα ἐνδύματος εἴρηκεν. ἢ ἀνάκλασις τοῦ κρασπέδου. Ὑ1ὰδ 30- 
ολανέωπι Τίογοε. Ῥ. 1.110. 11. ο. 46, ᾿. 455. - πϑῷ;, ζαόνγωπι. Εἰκοὰ- 
᾿ΧΧΥΠΙ͂, 18. 0Ὁὲ1 ἴπ Οοά. “4165. Ἰερίτας οἵα. 1Ἰὸ. ΧΧΧΙΧ, 22. 

΄ ἾΩΔΕ, λὲο, ἤμο,. ἐδὲ, τοῖνῃ. Ἐποὰ, 1Π|, 5. Τυᾶ, ΧΥ͂ΠΙ, 
5. ΧΧ, γε. 2 525, δοοθ. ΟΧΧ 560. Ἧζεκ. Ταᾶ, ὟΧΥΙ, ἃς δγπιπο, 
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4. ὅλπ. , 6. - 5. οἱ αὐ] πάϊηῖς, 1 888. ΓΧ, 27. 666. Οοπιρὶ, 
Ψιάσπίον 14 ὧδε δοηδιβ αι ἀθ δυο δα ἀϊἀ 686. - ὩἙ. Οϑη. 
ΧΙΧ, 12. ΧΙ,, 15. ἃ Ἀδρ. 1Π|, 11. Ζεν. Ογνὶ μὲ 218, Βνοπε, 

. ᾿φοὖἦδε, ἐνταῦθα ἡ) οὕτως. -- ' ᾿ 
᾿Ω,ΔΗΝ, οολῖτ. οχ ἀοιδὴ, σαπέξοιοπι, οαγπιση. ἤδη, «ἕα, 

Ῥι. ΟΧΧΧΥΗ, 6. υδὲὶ ἴδια ρτὸ ῳϑαῖς Ἰερότο τ 8]] δαὶ ὁδοῖς. ΞΟ 
115, πισαἑέαέέο. Ῥε. ΧΟῚ͵, 4, γΔΠ δἴξαμι 46 οαγπιέπα 4αδληἂο- 
40. Δ μίροτὶ δδ116 ποίπιπι δβῇ. -- Π91. ϑγιηπι, Ρα. ΟΕ ΧΧΧ, 5, 
Φ Ό15, ρϑαΐπιια. Ῥε, ΧΧΧΥΙΊΠΙΙ, το ΧΙ͂ΊΙ, ι. - κω, δίοενα- 
Φίο, 80. φοοἶδ. κα Ῥαι. ΧΥ, 21. 27. -- Ὠ42522 Ρἷατ, πιοαϊμιαξΐοηθο. 
ἨΔ. ΠΙ, 18. « Ὁ, »οχ. Ἐπάν. 1ΠΠ|,.12. - ὨΙ5 Ὁ) ΡΙΌΣ. δας. 
ἐέοποο σγγαέξοαφ, οαγπιέπα ἐγέδέῖα. Ἠδἢ. ΤΠ, 1. 80. νοχ Βθθσ. 
οἰΐαπι σαγπιόη οἵ οαηξιο δἰταρ] οἶδας ποῖδί, 8 Ἰσρογίοξ 
32}, αυοὰ τα. νεγῖϑσο δο]θηξ. -- “Ὁ 3880... Τυά, Υ, 12. 1 Ῥαδσ. 
ΨΊ, 32. εἴ Δ11δὶ δδορίῃ δ. - πῶ ἔοϑιν, χοᾶ, ΧΙΨ, 5.. Του. 
ΧΧΧΙ, το. 2 ὅδ. ΧΧΙ͂Ι, . - τῆϑης ογαΐέο, εἴϊατι σαγπισῃ, 
“μοι ρἈγδοδϑα οοπέξησέ, “44. ὅγπιπι. δ᾽. 111,1. - ΥἹάθ δἹ1δὲ 
διαψαλμα. 

᾿ΩΔΔΝ, ἀοίον ρατέμνἑοηείᾳ, αοῖσν νελεπιόηα., ἴϊ, οζαπιοῦ 
φολαπιατιδ, ἷξ, Τωπὲδ, νέποιρίμπα, ἸῸῺΣ, ΨΘΠΗΘΡ, ἐιέσγιδ' Ραγέϊ 
γέεπείδ. Ἠοσε. ΙΧ, γὅ. - [2523 Ρ]υτ, ὁκ 15, Μἐξέ, δον, 16ε. 
ΧΧΧΥΤΙΙ, ὅ. ἥκει ἡ εδὶν τῇ ἑεκτουσῃ » σΘῃλῖ ἀοἷον ρατευτίθετξ. 
Εππδήθπι δουδῦπ αΠποηῦσ86 Βδροὲ ἀξοῖῖο παῦγι ργόνθσθ δ! δὲ 
φοροΥ ρὲ ἐξδογὰ σα ἀαἱ πιαίγὶοστ. - ἘΏΝ Ἵν οοέδιισπία ' ποῦς 
ἐΐωπι. Ἐπϑοῖὶ. ὙΠ, 7. οὐ μετὰ ϑορύβων, οὐδὲ μετὰ ὠδίνων, πουι 
οὐ τυὐξδὲδ., πάτο οππὶ σἐαπιογέδιεδ. 86. ἘΠῚ ποτὶ δοραγαίϊηι, ὦ 
δε ουπὶ Ῥεδδοθάθηορης ᾿ἰϊοτὶδ ᾿υποϊίτα ἢ ὑπ νόοσδει Βᾶ- 
βομῖεδ ρου. 680} Ἰαβόχζιιπξ ἘΠῚ, 4υοα δὰ "15 τοϊο]ογυπε. 
“- ὕξη. 2 88. ΧΧΙΙ, 6. ὠδῖνες θανάτου ἐκύκλωσάν με. ἔωπεο 
πιοττδ οἰτουιιάδἀάογαηξ πι6. ΑἸ 01 Βαρϑὴξ σχοινία. Ψῖά6 δὲ 
Ῥε. ΧΥ͂ΙΙ, 56. ΟΧΙΨ, ὅ. οἐ οοπέ. Αοε. ΠΙ, 44. 6. ΧΥ͂ΙΙ, 6. 
ὠδῖνες ἄδον περεεκυκλωσαν με,, 7αγιδ8 1πξετοϊ οἰτουτη ἀθάδειπε 
τι6. Ὠδῖνας δαῖθπι ρτορτῖο ραγέμε αοίογσε εἰ ρυαϊβοδηῖοα ΟΧΣΧ 
201 πιο οσῖοθ ἤμ)66 γοὶ νἐποιέα Δρροι] της, φυοὰ ρατίμδ 
ἀο]οτοβ 4φιδεὲ ἔυμθ5 δὲ νἱποῦα βδυπξ, 4086 ἔοδιλλμδβ 001» 
οἰγϊοῖδβ δὲ δυδίραῖδδ ἴϑπθηξ: αποιιδαπιοάππι ἱπᾶθ οἰΐδπι 
ἩδεΡτδοὶ ραγέΩὼθ αοἰογϑο τα} νοοδῦυϊο, ηποὰ Ῥτορτία ζμηδα 
ἔρεῖϊβ ἀοῃοῖδε, εἰρηδγαπε. ἵπιπιο ἦρ:08 δεῖαπι ΓΙΧΧ Τηῖε, οἱ 
ΔΙῖοβ δυοῖοτες Οτδϑοοῦβ. 1105 ἴδησυδαι ἥέησα δὲ νη 00]Δ ο01-. 
βέάεταϑβθ ὃ πιὸχ ἀΐοδηδῖθ ΔρΡρασοῦῖι. ϑδιρζάαε: οδῖνες θανάτου 
καὶ παγέδες, οἱ θανατηφόρρε κίνδυνοι. Δαβὶδ (Ῥε. ΧΎΙΙ, 5.) 
4. τ΄ Δ ρδῖνες καλοῦνται αἱ πρὸ τοῦ τοκετοῦ 'τῆς τικτούσης 
ὀδύναι. τοιγαροῦν ἐκ τῆς μεταφορᾶς ταύτης ὠδῖνες ἄδου προσαγο» 
θεύονται αἱ αὐτῷ προσπελάζειν τῷ θανάτῳ παρασκευάζουσα: 
συμφοραί. ἴον. ΧΧῚ, 1», ὠδῖνες δὲ αὐτοὺς ἕξουσιν, «ἰοέογας 
δυιΐοπι 1105 τοπόραμε, ἴε8. ΧΠῚ, 8. ὠδῖνες αὐτοὺς ἔξουσεν αἷς 
γυναικὸς τικτούσης, ἀο]οτοα 1106 ὁοουραθαπε, ἰδηθῦδπι πιὰ" 
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1ϊετῖ5 Ῥαττατίοπεῖς, δο.. δοΐοσοβ. 146 εἰ Ἑθγϑαι, ΧΙ, 41. 168. 
ΧΧΟΥῚ, 17. ἐπὶ τῇ ὠδῖνο αὐτῆς ἐκέκραξεν, -ἴὰ διὸ ραγέμο ἐἰοίογε 

. οἷδιδαῖ. Ζοπαγαδ 2,64. δοδ. ἐπὶ τῇ οδῖνε, ἐπὶ τῷ πόνῳ, ἐπὲ τῆ. 
ϑλέψει. Τλεοά. ΤΟῸ. ΧΧΧΥ͂Χ, 9. ὍὉ1 ρος ὠδῖνες γε} ᾿πτ6 11 6 η ἀξ 
διδὲ οοἴογεβ ραγέιδ (ΒῸ5 Θχοιτϊθηϊ, ἢ. 6. δογθμι 05 Οδ]1- 
νἱεοππίαχ ), ν6] ἐρ86 ζοσέμδ οἰἐπιὶ αοἴογο οαξέωδ, έοπι δέαξϊπε 
Ῥοϑὲ ραγέιπι αἰπιδέδμηε. ϑο μεΐίοαδ οὐδῖνας ἀϊοῖοβ 6656 ἀοεαὶϊξ 
]αοσοδδέμδ ἔτι 'ΛΆΣΒΟΙ. στ. Του. ΥΙΠ, Ρ. 69. ΑἸϊὰ σαΐϊϊοσμε ἔοσ- 
χοῦ ὠδίνας δὲ αὐτῶν ἐξαποστελεῖς Ἰῃαϊοτρτοϊαῖυβ ὁ ἔπέσα- 

ἐ θαι Ιορῖ656 ἐξαπο- 
στέλλουσε οἵ ὠδῖνας ΘΧΡ]ο84586 46 οἷαπιογθ,, 4μόπὶ δαργέπεϊέ 
ἀοῖον ραγέμδ. - η, Ἑχοά. ΧΥ͂, 14. ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας 
φυλιστιδὶμ, αοἷογος Οσουραθδμέ ἔποοΐδβ ῬΒ1]ϊδῖαϑοτγιι Μοῦ. 
ἽΝ, 9. κατεκράτησαν σου ὠδῖνες αἷς τεκτούσης, ἰορθδταξ ἴδ 
“ἰσίογεα τὰπατνιδαι Ῥδτιασι θη. - ἤρηῦτι, ἐμγπιαεὶ. ὝΠΚεοΩ, εἴ 
Ἕ“. Ουέπέα ῬεΕ. ΟΙΧΥῚ, ιν. - πγθη, ἄοον νφλσπεθηδ. ἽΝ» 

ΟΒυπν, ΠΗ, 10. - Ὁ ΡΙΒ. ἃ ὕγη, εηΐέογ. Τοῦ. ΧΧΧΙΧ, 1.- ἜΣΘ Ὸ, 
γπαϊγὲχ. 4 Ἄερ. ΧΙ͂Χ, 5. - ον Σ΄, ἐσπερμα ρατγέοπαϊ, Τοῦ. 
ΧΧΧΙΧ, ὅ. ωὐῆνας δὲ αὐτῶν ἔλυσας, ἀοίογδο δυῖδαι ρανέωε 
Δ]Πογι δ 4Όδπι ὙΠΟ] 80] ν 1811. Οεδθϑοὶ 4]188 διΐδηι ὠδῖνας 
ἐδηηυδηι νἐπόι]α οομπβέδογδηξ, δὲ ρτορίοσθα ϑεΐδηι. 46 1}}15, 
αὐἱ ἔδοϊπηξ, πὶ ρΡατίυδ ἀο]οτίρυθ ἸΣΡΕΥ δῖ πη} 16 γ, νεγθαπι 
λυδὲν Ὀδϑυγρδηῖ, Τὲ8 πδιγδῖαν “δέέαπο ἀεί. ἀπᾶπι. ΧΙ, δ... οὐαὶ 
Ἡοτουΐοπι ΑἹοπιθηδ ρδεῖυτγίτοε, δἵ ραγοέθ ποῖ ρρδβδαῖ, χρτδῖθ- 
18) γτδοϊοσουσσεθηῖοπι Ῥδσζυσίθηϊ! τοὺς τῶν ωδίνών λῦσαι 
δεσμούς. 810 οἵ ἴπ ΕΡ᾿ ρταπλτιδῖο ὁχ “πἰλοίορία ἨΒ. ἃ Κιίδέοτο 
χοὶ. δὰ ϑιξίασγα γ.  Ινωπος εἄϊῖο, πο οἰέδι Γλίδηδ ἐπιλυσα- 
μένη Ῥτοοῦ] ἀιΡ1ο ἃ αποάδω ἀϊοῖα, Ὑ͵ιάο ᾿εογολέωπι ἴὰ ν. Ἐπ 
Οοταιατΐ ποδῖτὶ οπζὀέπάεηι., οπέδωπαάόπ «νογράεη, ἀφ ἐοδτηληΐδ, 
4εὶ δοϊ]οτῖθυδ ρᾶτῖπε δοσδηίοσ, ἄϊοθεθ 80]6ηΐ. -- ΘΝ ΡΙυτ, 
ξογπιϊὴα. 65. ΧΧΙ ὅ. 1 52. ΧΧΙ͂Υ, 5. - πρῶ, ἀεδοἰαξίο. 
Τοτεια. ὙΠ, 41. ναεέσχυσών μὲ ὠδῖνες οἷς τικτούσης» ὍΝῚ ὡς 
τικτούσης 6δὲ ρ]οβδοιαδ ὀτῖυμι ὁχ νδτίᾶ Ἰϑοϊΐομθ. χη “ἼΣ, 
ἀυοὰ 66 ἰπϊεῖο ν΄, δε4:., ἰοροταὲ αυἱδ΄. ὍΣ) φυοᾶ ποῖδὲ ὠδῖνας, 

- τιᾶδο ἀοϊηάο 6Χ- }116 ἸοοΐδΒ δἀ ἀϊέμη δεὲ ὡς τοκτούσης. Ο΄ἴοξ-. 
(Ἔνθ. οδῖνες, πόνοι, ἀλγηδόνες, λῦπαι. γιὰ αυοαυς ΣΖοωρε- 
δέωης αἂ Νίατο, ΧΙΤΙ, 9. Ρ. 860. | ' 

ος ἾΩΖΙΝΑΣ "ἜΧΏ,, ἀοίονες νελοιπιοηθ5 δαῦεο. Ὧλτ.,, }ατ- 
ἐμγῖο. Ῥοαπῖ. 11, 45. 

᾿ ΠΟΙ͂ΝΟΣ ΤΩ͂Ν ᾿ΩΔΙΓΝΩΝ,, ζαδον αἀοίονμπι μαγέιε. 
3, οἷον ραγέωε. 166. ΟΧΥ͂Ι, γ. 

ὩΖΙΝΩ, ρανέμνο, ἐπ μαγέμ εἰοἶδο, ρμαγίο, «ολεπισηξερ 
«οἷο, ἀπρον, ἐγορέο. τνχὶ σοῖραὶ. στανίάα. 10. ΧΧΥῚ, 17. 

, ὡσεὶ ὠδίνουσα ἐγχέζεν. τοῦ τεκεῖν, ᾳυοιαδάτυῤάππι ρματιοτίδηθ 
Ῥατιῖωΐ τἱοῖμα δεῖ. - πη ΡΙΒ. Ῥ5. Υ11, 15. ὠδίνησεν ἀδικίαν, 
Ῥανέμγ ἰδὲ 5. ράτοτϑ βοβεῖδέ ἰαϊαδεϊιαμε. ὅδπε. ΨἼΙΠ, ὁ. ἐκεῖ ὠδίο. 
νησέ ἀε ἡ μητὴρ σου; ἰἸῖο μανέωτέρνέξ ἴο χαλῖοι ἴπα. ἤφαγοῦ, 6 
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225. Ονν δὲ ΑΜ8. ΔΒ ὁπι. ἀδίφησεν, ἐγέννησεν. - απ, α᾽οἷον. 
“45. ὅγπεπι. 10. ΧΧΧΥΧ, 5. ὠδένησαν. ἸΝοΙηθι γ]υταῖο οὐηι 
οἴἴχὸ ρος ργδϑίοσίξειι ουδὲ ὀχρσθθεοσαμε, - Ὧη ἴῃ ΚΑ], ΡΒ. 
Ἡϊρ. δὲ Ηορβ. ἴο.. ΧΧΤΗ, 4, ΧΩ, ᾽ο. ΠΗ͂, 3. Εδ0. {ΠῚ 9. 
᾿οὐδινοῦσι λαοὶ, ἀπροπέμη ρῬΟρυὶ,, ΟἾοδ6. 145. ἐπ ὕαπέ, δοτνέρε. 
᾽Ωδίνουσα. τίκτουσα, Ῥτο ὠϑινοῦσε, τέκτουσι. “χε. Ῥ6. ΧΟΥ͂, 
Ὁ. - οδινήσαξε, ἀπρὲπιξηϊ. Ιᾶοπι ῬΔ.. ΟΧΠΙ,, 7. ὠδινήααιο, 
πρδδαὲ 896. δ᾽1Άᾶ6 εἰ “σι. Ῥε. ΧΧΥΤΙΣ, 7. υδὲ ποῖαξ ραγέμκονϊεδ 
ἥαοονο, τἴ ᾳυοᾳθο ογοπγπιωδ ἸτΑ βῖε, -- πὐήπι, ποθ δῖδ 
᾿ἔοθδαι.» ρμαγέμγίσηο. Ἴφεοια. ΤΥ, 5:1... "λα, Ολαναλ, ποθῃ 
ΟΡτορτ. Οδι. Π|,.1Σ. δ60.. (νοὶ. αδίνησεν, ἀοἶμὲξ ἐπ ραγέμς Οορί- 
ἐανῖς ἐπίευρσθο ὕδη, -- δὺμ Ῥγδ. α πη. 7ογπιαέμο φεπι. (4, 
Τλεοή. Ῥτον. ὙΠ, 45. “4. ϑγπι. Ῥε. ΟΧΧΧΊΙΧ, 2. Δἀάρ 
που “φω. Ώεοξ, ΧΧΧΙΙ, 18. υδὶ νἱά, ϑολανζεηδεγρίωε. - 
15 Ρ811. ἔοθηι. ἃ τ), ραγίοπα. 4]. Ἰετρία. ΧΙ ΙΧ, “4. - ΑὙΞῸ 
Ῥατῶ, ἔσεαι. Ηἰρ. ἃ “ὋΣ, ἀηρωσίαέα. Ἰοῖφαι ΧΕΥΙΠΠΠ, άι. 
ΧΙΙΧ, 21. δίγδο ΧΊΧ, ει. ἀπὸ προσώπου λόγου ὠδινήσευ μωροφ, 
δυο, πὶ αὐἰὰ πονὲ διπὲ δοοσοιὲ δυδένουι, οτυοίδίον αυδο 
φετίυς ἀοϊοτίθ5, ἄοτθο ἔοοίπ, 401: γϑηΐσγοιι οἱ ἢ ργανδῖ, τἰξοις 
δι, Ἀ.,6. ποι οοπείμοτο δ ροῖεδ ῥγυγίουδ, ἄομποϑο ροομίϊααι 
οβωκίας, "Ἰδεγοῆ. ὠδίνει, πάσχει, λυπεῖεαι, πίκεει ἢ ἐγκυμονεῖ. 

. "ΙΑ Ι͂Ο' Σ, οοβει. ἂχ ἀοιδὸς, οαπέον. ὙΛΦΏ Ραγέ. Ῥ δι, ἃ ον. 
ΝΈΒΘΩι, ΧΙ, α5. “4.1 Ῥαν. ΧΥ͂, 10. - δε ρᾶτι, 4]. 4 Ῥα;. 
ΙΧ, αι. τ Ἴ} πιδδο, 42. Ῥατ, ΧΧΠΙ, ἢ. Ζας, τοδὶ 15." 
«βτοπι, ᾿διδοὶ, ἄδοντες, Οἷοςε. 47. ἐπ Ῥγορᾷε Οἱ δαὶ (Νῖ5. πι6}Β 
οἐωδοὶ), οἱ ψαλτῳδοὶ, οἱ τὰς ῳδὰς ψαλλοντερ. ἩΣΣΣ Ἢ ἐὴ 

ΘΕ ΟΜΑ, ΟΥ̓́ΜΑΙ, ροίον, ρὲ γ.. ΙΔ. ϑγπῖπι. 
ρχτεν, 5. δόνΠππς 

᾿ΩΘΕ' αὶ εἰ ὭΘΩ, ἐνμᾶο, μελέα; ἐπερείϊα, »γορεοῖζο,, πιρέμ 
φέοδοπέο α πιὸ αἴπιονδο, φοπομέξο,, πιι. Ῥᾳ. 1Χ1, ὅ, ἐν φραγμῷ 
ωὠσμένῳ, ἴῃ δορίθδέο δασσηίθ, διάίοο: ᾿δαμένῳ, οϑιθμέγῳ, 
πεαόκτος 810 εἴ Εἰεογοῖ. οἱ 265. νεῖ; 318... Βεόπι. 'φαμέ 
.ὠϑισμένῳ. - 11. Νυαι ΧΧΧΥ͂, 120, ἐὰν δὲ δι ἔχϑραψ ιὠσῃ 
«αὐτὸν, 81. δυῖθηα ῥὸσ ᾿ῃλπιϊοϊ δι ροζζαῤ ἰἸλυτα. Ὁ τἤς δῖ ν. ὩΣ. 
- 25, διεδίρο.. Το, ΧΧΧΙ͂Ψ, 11, 8εο. Καἰ. ἐῶσαν- 
"ἐποίησαν. “ ὖ) ΡΒ, ἐζδδνο, Ῥε. ΤΟΥ, γὰ Ὁ ταπιδῃ ρσοι ὡσὲςς 
811 Ἰᾶρεγὸ τωδ]θμπε σωσεώς, 864, υὐ τροῖϑ ζβρφποῖξ 2)γιβέως απ πις, 
1,.10.ν Ὧ60 ΣΘοθρίδ, Ἰθοιῖο τορυάίδμα. δεῖ, οὐχὰ δϑηυδῆας, ἔνε 
ὀργῇ λαοὺς καταξεερν δὲ ὁοπδῖοε, οὐκ ἀρὰ Ολαίάαοοα διρϊβοξγο 
Φχροίζεγα, εἰζοεδ. - ἢΒΌ, ῥγαεναίδος 190. ΤΥ, 20. ὥσας αὐτὴν 
᾿εἰς τέλος » καὶ ἤχετο, Ργοριρίἑδεξ ᾿ΠἸυτα ἴῃ ροεροίαυπι, δὲ ΔΒΙΐς. 
,. Νίδοο. Η͂Ι, δά, ἐὰν. δὲ ὠσϑῇ πόλεμος ἐν Ῥώμη, ἈΒὲ ἴδιοι 
ΛΑΪῚ γσὸ ὠσθῇ τϑοιλὰρ ἐνστῇ, αημοὰ Ἰδξζηυς τεάάϊε ἐπδέξέον ζξ. 
«}ίρεγοΐ. ὦσαι, διώξαν, διασεῖσαε, βιάσασϑαες «απορῤῥέψαις.., 

᾿ΩΚΎΣΣ, οδἶδιγ “οἶος, μογηΐάα. Ὁ), ἐενὲδ διεπὶς «41, Ναῇ, 
1, χά. ωὠκεῖρ. ἜΝ ΟΝ ἐν τ 
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δά ᾿ς ὭΜΤΙΑ .- ΔΆΜΟΣΙ, 

Ω17).4., Αιωπαρθ, ἧξ. σηρμέμογ ἰαέμα. ὉΜὉ5, Ῥῖυτ, 
ἐγαῦσο. ἃ ἌΘς. ΥΙΙ, 2. ὠμίαι κέδρεναε τοῖς σεύλοις, ζαέογα 
οεἀτίηδ οοἸμεομῖδ. - ηἢ5. Σ Βορ. ΨἼΙ, 19. τέσσαρες ὠμίαι ἐπὶ 
τῶν τεσσάρων γωνιών, απδῖθοις ἐαέεγα ἴπ ᾳιδίθον δηροϊὶθ, 
ιά6 εἴ ν. 29. Οὐοιθ. βγοπι. ὠμία., κλίτος. ἃ Άερ. ΧΙ, τ". ἀπὸ 
τὴς ὠμίας -- ἕως τῆς ὠμίας, δΔΌ ἀπροωΐο -- ἀδητι6 δὰ σπριέιπι. 
Ψιᾶὰο οὲ τ Ἀδρ. ὙΊ, ὃ. ΨΙΙ, 58. 8 Ραι. Ι,.10. Οἰουος. 
Βγετη, ὠμέας τοῦ οἴκου γωνίας. «(φι. ϑγπιπι, Ἐχοὰ. ΧΧΥΙΣ, 

, δά, ὩΒῚ νἱ4, οηζ. «4. ὅγπωπ. Ἐποοῖ. ΧΤ,, 4άο. ϑγπιπι, 
Ἐσϑοβ. ΧΙ, 2, - νυ, ΑἈιωπόρεδ. 1 ὅδ. ΓΧ, 4, Χ, 25. 

ἼΩΜΊΟΝ, δερμόνια μαννα. ηΠ5. ΤΑσοασσέ. Ἐποοῖ, ΧΥ , 
41. δὶ νὸχ μοῦσαϊοδ ρδὲ ζαέεγα τοάδαιἀα δεῖ, γ᾽ά9 ἐπέτα 
8. γ᾿ ὦμος. ; 

ΛΩΜΟΜΖ, ἦδι πιὶλὲ, σα πιΐλὲ. πα, Ἅ4{)ὉἙῈε. ΟΧΙΧ, 5. ὑτὸ 
οἴμοι. ἸἩρεγοῖ. μοι, οἴμοι. ἐπίῤῥημα σχετλεαστεχόν. 

᾿ΩΜΟΖΩΝΟΝ, ἑἕμπι ογσάμπι, ἰέπιοπι οὐξέσσέπεμσπ, σαϊΐτε 
, "πδι8.) δϑοιιπάππηι Οαγοξίξεηε, ὁταὶ δὰ δυάοχεβ δὺὲ πιδυυῦτ βοχᾶδς 
ΦΡειεγροβαδο, εἰ ἐπ παϑάϊτοτυηι ορογίδιβ. ϑὲτ. ΧΙ, 5. ἕως πέρι»- 
᾿βαλλομένου ὠμόλινον, δυο δὰ 11} πη. φυΐ ηάυϊεον 2ίο οτεάο. 
Ἡεογοῖ. ὠμόλινα (εἶσ ουῖπι δι 6 ϑορέηφέμδ το ομόλεα), τὰ ἄγρια 
ὀϑόνεα. Οἰἴοξεαδ: Ὡμόλενον, ἐγμαάαγέμπι. ΟΟλΕ. Ξωοεωέξέταα 
“ἀπ Οὐγδδ. Ῥ. γιδ. Ροίδμααπι 1, Χ. ο. 17. βαριηι. δά. ϑαζηπια έτη 
Ῥ]ίη. Ἔσονθ. Ρ. γθ6. δο Οἱ. Οεἱοίξ Ηϊίσνοδοέ. Τ, ΤΙ. Ρ. ο4. φε4α. 

᾽ΩΜΟΠΛΛΜΤΗ, ἀγπιρδ, δοαρμία. Ῥεὦ, ἀγπεδ. κ ὅϑια. 
ἹΧ, .λά. 86ς. 1086. τολτρ. οὐά. 66. Αοἐπιδοέοηί. Ῥλέέοπεη. 
Οἷἴοσε. ὠμοπλάτη, ἀγπιε, δοῦρα. . 

ἾΩΙΜΟΣ᾽ ἀερεόγεδ, ἐαξμδ. 1, δόπιση, ΝΑΙ, ΤΙ, 5. Τι6ρ6- 
Σαῦ "4, δγαολίωπι, ᾳμοαΐ οὐκ ἤππιθῦο οοὐαοροέ. - ἘῸς ἧχι 
ἀπ]. ἠωπιδὲ, ἴον». ΧΧΧΙ, 20. - Ή) αεέμωο. ἴο6. ΙΧ, ἅ. θὲ 
ἕδιθδη ἰσοο ἐπὶ τῶν μων τοροποηάυπι. ὁδὲ ἐπὶ τῶν ὄνων, 4πδαι 
Ἰεοιϊίοποίι ρεδοῖον “ἐδ. οἵ Αἱ α, Αμσιεέΐπτο πα Οκαεσέέ. δὰ Ὠ.], 
πε νοτίοσγθης δρῃοβοὶς, - 555, Εχοά. ΧΧΥ͂ΠΙ, 1. Νυαι. Υἱῖ, 
Οὐ Ἄσδρ. ΥΙἋἼ; 55. Ῥοδίχζομπιο ]οσο ὦμοι Βαπῖ ζαέεγα. “΄4ιε. Ἐπ. 

ΧΙ,.2. Ῥίρ. ἰαέονα. - ΠΏ, νία ἐγίέα. ἴοτοιι. ΧΧΧΤ, 1ι. 
δὸς καρδίαν σου εἰς τοὺς ὥμους σου, ὁδὸν ἦ ἐπορεύϑης- δε Βὲο 

. ὦ. Βόδ᾽ ἴὰᾳ Ργούεν, ἐπ ΟΧΧ 7πέι. ο. .3. τερομβεϑάθχα ρῥιιῖδῖ 
οἴμους. δοπιξέαδ. Νατα τοῖς ὁ' αἸ1δε εἴδη τὺ τοδάϊευν ὁδὸς οἱ 
τρίβος, δὲ αρυὰ ᾿δεγολέιεπι οἶμος ἐχροπίξων ὁδὸς, τρίβος. Οοπέ. 

᾿Ῥεδεῖογεδ ΗδρΕ. 1, 5. οἵ 7. -- ἽΝ, ὀαέιδ. 106.1.Χ, 4. ΤΧὙὝΥ͂Ϊ, 
12. -- 59. 169. ΙΧ, 6ι οἱ᾽' 7 ἀρχὴ ἐγενήϑη ἐπὶ τοῦ ὦμον αὐτοῦ, 
ουΐτπβ Ῥείμποίραϊια ογαῖ ἐπ πυηογο ἱρβίιβ. ϑιιδηξιεν πέμε 
ὙΡαηδργν. ο. ΧΙ, σ. σφισι αδωγεεῖς εκ ρονέμθ δ8868, φιδιγε ὅδ 
δωπιογὶδ ἐεές δεαΐογδέ ἐπιρεγέν πο Ἂν Ἡαγλολὲξ ἀπποέαέ, 18 
δϑογίρε, οι. Ἡογοάοίο Ρ. 36. 106. ΧΧΙΤ, 22. δώσω αὐτῷ τὴν 
ἀλεῖδα οἴκου Δαυὶδ ἐπὶ τῷ ὥμῳ αὐτοῦ, ἄαθο 11 οἴανεαι ἀοπιαβ 
Ἰλανίἀϊς ἴῃ Βαπιδτιαι ἱρδῖαδ. Οουξ, 486 δα Ὦ.]. ἢ]υδἴεδη ἀπμι 
ἂα οἰανέδωρ κατωμαδίοες ἀυπιεγίο φεδέαγε εοὐξέέδ οὔδεχναῖ Πἶωε- 
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ἐδωδ ΓΕ) Ἐναηρ.. Ῥτορ. ΙΧ. ο..1τ0ὅ..». 95:. ΑἀΔάς 
«δεν ἰπρέωτ Οὗδε. ϑασν. Ῥ.. Ἴ, Ὁ. 90.. «“414:.- ὅ6ο. οοἷ, 27οϑηε. 
Θ6η. ΧΕΠΙ, 22. δὲ Ρε. ΧΧ, λὅ.. - γκε, οὐσωπι. 165. Χ, 27. 
Τ ὀρεταηῖ. Εἰρε, Ῥτοβδπῖθ Ζοινέξο εἰ Μολαεϊ ἐσ. ἃ Ναοο.. χιὶ 
85. τὸν ὠμὸν καϑελόντες, Ροπίσυδηι ααροϊδγοίας οἱ πεβπιπι, 
πα δ0. ο᾽αἀΐμαι τοααθαῖ. δῖο Αἰδχ δρυὰ ϑδορδοοίοπι σοραῖατ 
ὠὐμοκρατήρ Ρτορῖον ὄνασλέογοεπα το νν ἄϊοπιον, ΤΠ ΧΥ ΠΙ, 5ο8. 
ΝΙπογναώμοις ἰφθίμοισε, ἐαοογεέα ναἰλαέα, τὐῤετ δέρθῦν δορίἀα 
Ππιδεαῖδαηι;. ᾿Αχρωμίαν Ῥοέδωα ἀϊοὶξ .δε56. τὸ ὑπερέχον. τοῦ 
βραχίονος. 

ΜΟΙ Σ, ὀνεραῖμο, Ξ ΕΣ Μ3.. πὐνπκδδθεκε; ̓ ἐγμάμν. Ἐποᾶ. 
, ΧΗ, 9.. μῦν, ογτεΐωπι. 7πο. Ῥέον ΧΥ͂ΤΙ, 11..2 ἃ Νῖδοο. ΥἹΙ, 4». 
πὸν ὠμὸν τύραννον, ογμάρίεπο τγγδΏτιάτη, γίδο οἱ “ Μοῦ. 
ἘΝ, 25. ἐπ, Ογν δὲ. 48, τγδῆι. ὠμὸς ν Θμληρὺς» ἀρίρλρυκα 

αἰ ΩΛΙΟΤΑΤΟΣ. οκμαϊεὐἐφείπειδδ, 4 Ἰνίδος, ΓΧ, 320. 
ΩΟΘ ΤΗΣ, ονμαέέαφ, τιϑιδΡΒοσῖοθ: ατιάδῥέέαν; ἍΜδοο. β 

ΧΊΙ, 5. 8 Μαοο. Υ͂, 40. ΥἹΙ, 24. 1, δ. ... ι 
᾿ΩΙΜΟΤΟΚΕ Ὧ; ὈδδνΔ ἐπλε" 1}. ῬΑΥ͂ΣΟ ὶ κλόνον 

Ἱαποίο, Δ αὐμοτόχορν ΟΡ δνετν οοΐδειο Ῥαγξμτα οὗδηθ. ὕλ. 7αεείαϊὰ. 
Τοδὺ ΧΧΙ, το. ἡ βοῦς" αὐτρὸν. οὐ ὰς ὠμοίζόκησε, «ἐααδα ἐδέουχτεπα τοϑαὶ 
αϑον ἐπ ΠΝ ιοεροχοευδῦ ποιλισποῖᾳ ᾿ἀδροπεηαῖέ, “ἀὐδτ Βα- 
Ῥεῖ νὸχ Βιδῦσι, απᾶὸ. ἢ}, δὲ ἀδογέιεπο σϑὸδδ ἐγαλκέξογιο τ. αῳ. 
Ογεε ὲ 348. «Βταπι.. δἰ μονόκο δὴν ᾿ἐδυσεόκησδνῳ ἐξέσριοσρμς ἢ 
παρὰ καιρὸν ἄωρον (ΜΙΒιυἄορον ): βρέφος" παρήχαγέν.. ϑδινέααε 
Ῥατγίεετ. ἐπεσιρεοίδίας ἐδυσνόκησεν, ἐξέξρωσεν. οἷ. Ἡεογοήξως 
ἰδυστόκησένν Ζοπαγαν. Καπ, 1ϑ88γ, ὠμοτύκησεν, ἐδυστόπησεν ἢ 
παρὰ τὸν κωωρὸν τὸ βρέφος πρφηήγαγενο Ὁ. : ὌΝ 

᾿ΩΜΟΤΥΒΑ͂ΝΝΟΣ, ονιάελίδἐκναηγμεθ. ἃ ̓ αοοι ΨΙΙ, “ν᾿. 
᾿ΩΜΘΦΟΙΡΊΟΝ, 'δϑδραηλήσηοδαέδν, ἴδια, «ΑΪ, τ Θαπι. ὙῈ, 20.᾿ὦ 

; Ψοτθιπν ὠμοφορέω τὸροτίεν ἀρνιά" 7οφαράκετ «4. 2.1}, τάδ, 15. 
᾿ς ΡΩΙΜΟΦΡΩΝ, σνιεβείϊ4.. ἅ Νἴαοα, ΙΧ, ̓ νδ.. 
ὯΝ, Ὁ, βανῖι αὖ ΝΠ] 1] , θης, δεσέρηδ, δα μς, κὰ 

2οπιέηδ. Ἰότε; ΧΕΥ͂, 5. ΧΧΧΙΙ. .γ.. ον Δροο. 1 .4,..- 
ΤΆΡΕ ὙΦ. φιρὲ ἐγ0. Ἑχοᾷ, ΠῚ, τά...842Ρ. ΧΙΣΙ,.. Ἡραγοῖι. ἥϑν, 
ὑπάρχων ᾿ ἢ ὄντων... 1,ες. γεν; ΜΙ. Βνεχι: Ὁ ὧν, ὃ ζῶν» ὃ 
ὑπάρχων ὃ ἀεὶ οὖν ϑεύς. δεγοῖ, ᾧ ὧν Θεὸ, ἐἰεὶ ζῶν, ὑπάρχων, 
δίο Ῥίαίο ϑαρτθηοιπι Πδύτη ὄνεα ἀεὶ νὰ] ὅδ ἐστε τὸ ) ὃν γοόαν ἐπ 
ῬΡλαεάκο δο ἴπ Τώπαθο. δον ϑραπβονὲ Οδοϑυν, ἐς Οαἰίπια τῆ, 
Ῥ. ὃ. -Τὰ ὄντα, ἷ. 4, τὸ πᾶν, γερῶπι πρδνογοέαφ. 880. ΠΗ), 17. 
ΧΙ, "34. ἽΜακέην, Ἴγν. ϑονπι.. 588. σ᾽ὰδ. ᾳυσαυθ Ὁ οφεπορὲ Οεε. 

ἀπ Ργαγβένϊε διε) (τἀρόντα)ν 'φαῖνεν αοίμιδε. ἐξ ̓οοὐδελοῦῶὲπ 
τι θη 8 ἔγαὶ ρῬοδβαμαιβ. “΄ νειν 

ΟΥ̓Κ ΩΝ, ποπ᾿ ϑκέγέφνιδ, νοῦ, κἀς Τοῦ. ΚΧιν,; 26. 
οὐκ αὐτῶν ὄντα, τὠἰθὶ εἰ ων ἰὰ το 3, » Ἴοπ ὡ ἘΜῚΝ Οὐκ, 
οὐχ ὑπάρχων. . ᾿ ἰτοῦν, 
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“ "ΩΟΝ, οσιοι, οδμ, ἀείτέμα, τπὲλὶβ. Ὅδα. ΨΙΙ, 45. οἷς 
οὐδ, Ἰν. ὁ. ᾿αοὶδὲ νοὶ Ῥοέξεια τρεῖϊο πιδροξξο. -- ἌΧ., οερη, Ἰοαῖ, 
ΧΧΙ͂Ι, 6. Ιον. ΧΧΧΙΧ, χά, ρὶ ρεὸ ὠὰ ἰπ Οοἂ; «1195. νἱεῖοεε 
Ἰορίτας εἶτα. ΝΕ 

ὝΩΡΑ͂,, λογά, ἐσηερτες, δέαδειδιπι ἐβπιρτεδ, ἐμεέωπι ἐθπαρειδ. 
ΟΒΔΝ), νέγον, 7γμοείώδ. Ἐπμεόρ. Ῥονα. “(φι; Το». Ψ11, τ2. ὠρὶ, 
φυφηιδάτηοδδωι ὁπαΐρο 7γμοέωσ «ποέμεπεπαίοσ ποῖδὲ, 118 οὖρα 
7γαοέμο ἐσπηρδοεξίμορ. οἰρτιβοιξ. - γ0}1ν δοπεριιδ δέεαέμέρεπε, ν οἷ 
Ργαφέπεξεπε, ὅγηιπι. ΘΟ 6], 1ΠῚ,. «. "Π, »ἔνεπδ, α ὅδ. ΧΧΥ, 
6. εἰς ὥρας. -- πῆ, »νἑέα. Οοι, ΧΥΠΙ͂ » 1ο. ἥξω πρός σε κατὰ 
καιρὺν τοῦτον εἰς ὥρας» Ὑδιλδια δὰ ἴθ Βοοὺ ἐδιρὸτε ἀἃ Βοτϑβ, 
ἔν. 6. ργώδοζεθ, ἦϊα αἴ τοοτιϑιῖδ εἰΐδηι πυΐπ ἐεπρότιϑ Οὔ δοῖ- 
“γεια. τάς οἔ ν, 14. ϑοουπάτπ 26. ἐπ Ὁσέομα Νιέρερδογὲ ὥρα 
...1. ροεΐξαπι δεῖ τὸ ὁπώρα. . ΝΈΕΣ εἰς ὥρας ΔΗ ὁ ἱπτεγρχρείο 
4686 νἱἀδεϊυύ, δο᾿ ροτεδδοσγο δὰ ἔουροῖασει, “τη Ὁ»5. - ἸΠΘΊ". αΓέδ6. 
ὅγπιπις. τον, ΧΧΙ͂Ψ, τὸ. τ᾿ 5... Ῥγεέδοσενπ. Ἰλοῶξ. ΧΙ ΧΗ, 
15. ἀπὸ αρῶν οὐρανοῦ καὶ δρόσου, «ἃ δεαξμξὲο ἐεπερογέδια ὁαοὶ 
τὶ στοῖῖβ. γ7ὲε4ε εἴ ν. γχ4. 16. τὸδϊῖ ρας νοὶ ἐσάρονγα ὠππὶ τα ξ, φευΐ- 
δμο ὕγμοίμσ πλαδειερδεοιν, ψο6] ἐρόα πεαξενίέας ἤριοέμωπι, ζ,6.εὶο- 
πι65 ὑρέων οοᾶ. Αἴεχ.᾿ εἰ. ὁρῶν ΑΙά. ἀρόεεο δυπε ν[το686.. Οἱνο» 
γδ' τι τς. ἀσ ΟΧΧ [πε||. ὕφη..}.... Ἰοροότο τάν: ἀπὸ ὐραίων 
φὲ καϑ᾽ ὡραίων 46 ϑρεοϊφεῖδ ἀοἰέοίδα δ οὶ. ἀσμοαξὶο ᾿ρμοέέδικα, -- 
ὩΣ, δέαέιμέεεπ; ἐσπιρῶα. ἴδατα ΓΧ,, ἃ, ποιείκωσαν τὸ πάσχα καϑ' 
ὥρὰν αὐτοῦ, ἔδοϊδκῃξ Ῥαδοδα δέωύμέα. διέο ἐοπιρογφ. Ὦδα, ΨΠ1Π, 
9. 6ο0. οοἄ; Ολέδι ὥρα καιροῦ. “«-ὯΡ, λοχησ. Ὅπα. ΧΙ, 48. 
.86ε0..ορὰ. Οὐέκ, Τιοραίκιηε δν: “- ἔδῃς ογτεαέιδ,. ονβμαπεθιξιεπι, 
Ἡοῦν. 7πι|. Ἑπεοῖ. ΧΥ͂Ι, γι᾿ εἰς ὥραν, ἴὰ τεταρπδ. 1,βεὶς ὩΣ ψαὶ 
ἡ Βδἀ μοέδδξαυσηθο ὥρα ἑη Βαθοθα “ροοΐεὲ οἵ ῥμέρν ἑξρραϊ ἐπε 
.«ϑοοῦμῖ.: - ΜΔ ομδιᾶ, ἐσαρι». Εἴοα. ΕΠ], ὅ. - ὍΦ, 2έπιριεδ. ἴ,6ν, 
ΧΙ 1. 4.. (ατο) πᾶσαν ὥραν; οι  ἐστρονα, Κ τὰο οὐ ἔχοῖ, ΧΥΉΗΙ, 
42.426. διε, ΧΩ, χά. καϑ' ὥραν ,,τάξοέο δζηροτο (Οσπῆ, σγορον. 
αἱ ἀφοβία, ΧῚ ἘΜ, 1.» γὲδο δε Ἰοῖς , 26. Ηος5. 11, 0." Ζδοβ. 
«Χρλις ΟἼοδο. 218. ἐπε Ῥρορᾷ. καϑὶ ὥραν, κατὰ καιρόν, τας. (Υ. 
φέρ. 938. ἤγεσι, ικαδ᾿ ὥραν. ἐν, ὦρᾳ... ἐν καιρῷ. Ὅμα. ΧΙ, 6, 
860, οοά. Ολὲσ, Ἀπεδ; ΤῊ, χὰ, ἤδῃ ὥρα τοῦ φαγέϊνο ἴδια ἔθη 
Ῥε οἀδηάτ. ῆο δέ ἀκα. ΧΧΙΧ,..2, δίιβετον ρσοΐδας Ἰοουᾷ 
βδιμῖ. για Ζρα, Ν. Χ.-6. ἢ. ν, 'Ἄορ, ὙΠ, 1. φ'αεὶ ὥρα αὕτῷ 
αὔριον, οταδ ξαο ἔρέα ἄογα. ὙιαΦ οῖ.ν..19. 2 Ἄορ. ΤΥ, τ6. 17. 
Χ,, 6. 8ιο΄ εἰΐδε ὡς ὁ καιρὸς οὗτος. Ὑιᾷδ 8. ν. καιρός. - Ὑβ, 
ῆϊΐ. 56. ΙΗ, 15, 6ϑαυ. οοἄ, (λέδ..- παϑ: πη ομαιά. 1) 8. 
ἯΙ, 6. 15: ΤΥ΄, χ6. 80..ὕ, δ. Ῥταϑίδερα Ἰδρίξαν ἴον. ΧΧΧΥ͂Ι, 
«8..Δδὲ ποοῖ ὥρα ( φλδ9 ἈΚ. }. ποῖρε. ἐδαρμθ, 4μ0 οαπέα μαροέϊᾳ 
αὖ απὲπιαζέδιεσ διεπέ ρεγαρεπάα ) ὩΪΛΒ1}1 τοϑροπᾶδε ἐπ ἑαχεῃ 
.«Ῥοῦτ, 88}. Χ', 7, ι᾿ιὠϑαὸ ἀτελεῖς 558 ιξεδιροτα ἤγειρύπι ἑπολοαία 
ἄιφυαπ ρεγζεοέα,, - Ῥοῖδδβε οὲ γαχεϊ ς- ἐπιροτέροια πιδεοχίξαξε. 
Θίτ, ΧΙ, 27. κάκωσις ὥρας. αἴθῶρίοιῖο λογαγέα,, Ὦ,. ὦ σα ποαίμπε 
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δγενὶς, ΑἸ118 ρα Ἐ. 1. 68ὲ ἐδηιρείδ,. φὴο πεογἐδηαεπι “εἰ ζοπιΐπῖ, ὦ - ᾿ 
ὧὐ φυοᾳὺθ ἴῃ Ν, ὙΤ. Ἰαρίτατ. 8εά ρῥτίογθιι ἐπεδερτοιδιξοη δια 
Ῥτιδοίοιο. 810 λόγα ὕτὸ ἐχέριο ἐεπιρογὶδ δραέξο. Ψι46 “πεέ. ἃ 
Ζαίον. Ἐίαοο. ΠΤ, ὅτι. ἀο δολινοδείέωπι δὰ Οποραηάτνὶ ϑεέγαΐος. 
Ῥ. 122. δὲν. ΧΧΧΤΙ, 1.2. ἐν ὥρᾳ, ἐξεγείρου, καὶ μὴ οὐράγει» ΠΝ 
ΖεπρΟΥ 6 δΌΣΡΘ., Θὲ ΟΠ 5818 Οἱ] ηγυ9, Θοδᾶπῃ. γ΄, 12. ἀρίστου 
ὥρα ἐστὶ, Ῥταπά!ϊὲ ἄογα ὁδῖ, Οομξ, 1.00. ΧΙΥ͂, 17.- γίὰςε ΑἸΣΌΣ 
καερὸς εἰ ὄμφαξ. , 

ὝΡΑ, 8βρέοίεδ, αἶδοοῦ,, ρμϊολγέϊμαο. 5.4, νἴγοῦ. (σι 
ον, ὙΠ, 12. ἐν ὥρᾳ αὐτοῦ, τὰ ἄδοογοα 8πο΄, Ὦ- 6. ἴπι ἥῆογα 8. 
»ίγοῦθ 80. ϑεῖίωο δηΐπι οὲῖ ἀδ ἴππιοο, ρχζαπιΐῃθ 8. οαγϑοῖος 
ΑἸΐδαι ἐπ Ρ]Ἰο δι οηδπι νἀ δειρτὰ 8. ὥρα, ἐδηπεριεδ, -- ἼΣῈ3 5 Σιδοιμῦσ 
εἴμα δώ, ἴεβ. {1}, γ. ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ᾳυδυῖτι5 ἀἴδοργ" 
νοὶ μωϊολγίέμαϊο, ΒΌΡΤΑ ταοπῖθβ, Σΐδπο 6886 ρσεῃτληδῶ Ἰδοῖϊῖοο 
πο ΧΧ ΤἸηῖι, δάβογις ἡ ]οαίμς ἂς Βὲδί, ἐεχε, Οτὲρ. Ῥ. 51. 
᾿ἩἨδεεγοῖ, ὥρα, τὸ ἔαρ, ἢ ϑέρος, ἢ μορφή. Ἰάφια : ὥρα, καιρὸς, 
κάλλος» τροπὴ) δυμορφία. ὩΣ 

. “ΑΓ ΖΟΙΜΑ7, ογπον. δῖτ, ΧΧΥ͂, 1. ἐν τρισὶν εὐραΐς 
᾿σϑὴν, ἴῃ ἰτῖρυδ ογγαΐα φεπι, Κμίρ. ἐπ ἐγέδωθ ρμἱαοξέμγ δεὲ 
δρέγεξμἑ πυθοὸ, Ὦ, 6. -«ἴδ6Ο ἴτῖα “18 1ἴ8 Ρ͵δοδαξ, υτἢ 118 τολμῖ 
Ῥυϊοιτὰ εἰ βρθεΐοβα 6886 νἱάδασ. Ζίσεγολ. ὡραΐζεται, καλλων 
πίζεται. Ἰάεῃι : ὡραϊσμένη ) κεκαλλωπισμέ. ᾿ 

ὭὩΡΖἜἝΠΟΌΟΙΜΑΙ, οὕμαι, ρμωοΐον,. δοπῃ, οἰδαογιδα διότ, 
ΝΣ, Οδηῖ, 1, 20, 44. Ῥε.. ΧΧΧΙΙ, 1. ὡραιοῦται. ΤΙΧΧ 
πρέπει. Κρ. αδοοέ.. ἴψω. 166. 1.11, 7. ἀραιώϑησαν. « ἤ85. 
ϑγπιπι, Οδοῖ, ΤΥ, 10. ἊΝ ἔ 

,ς ὩΡ“Ο'ΟΖΙ͂Α, ΚΑ ΛΔΕΙ. Ὠῆλθν, ρωΐζογα 6. ΖΞ, 
Ουὐΐηέα Ῥε. ΧΙ Ι͂Ψ, 53. Αὐοῖοῦ Βυϊὰθ νοχβίομῖα Ἰορῖς ἀἰν1δίπε 
Ἐν 585, υἱ δὲ το] ἱπίεσρτοῖθ. 

ὭΡἜὌΟΣ., ριεολδν, . ϑρδοίοδιιβ, νοημδέμο, ἱμεωπαπδ, 
-Ζεγερϑϑέΐνμδ. ΤΟΥΣ, Ρῖπτ. ὁπ 3, νερέδδ. ἴον». ΧΥ͂ΙΠ, 18. 
1ι4 Μδὲεοίζωδ Τροπιπΐωπι δοοιϊὰβ. 85: τϑοῖθ 86 βαῦϑὲ ἢδθο οἢ.-" 
δοσναῖίο, Ἰρογ νοτίοσαπε, δὲ τὰ ὡραῖα 46 ρυ]οδιϊταάϊηθ 6Χ.- 
Ρ᾽λοδᾶδ δϑυπε, δεὰ ροξεϑὲ 86. νοχ 4ποαυθ δὰ “153, ρμγέπιο.- 

““σογέξδ, τοΐαυτὶ οὐπλ οομδβῖοξ, δα νοορῦ οπίρθ. ημοα ὁδὲ ἐπ 4 ᾽ Φ ᾽ 
δώ β6η676 ργαδεοίαπιδ δὲ ἐπδέφηιδ, δἰ ριιβοδτῖ, -- ΠΌΛΩΣ, ἐσ πεῖο 
γιῶϑ. Ῥ8. { ΧΧΊῖΠρ 18. ΡῚ ταπιθὰ ρσὸ ὡραῖα 8]. τϑοῖίτδ ὅρια 
Βαρθπῖ. - ΠΠ ρᾶτὲ. Ῥδῃ. αδοογαξμα. 168. Τ ΧΊΤΙ, 1. αἱριχῖος 
ἐν στολῇ αὐτοῦ, ρμωϊολον ἴῃ δἴοϊα διὰ. - “ἽἸ, ἀἴδοον. ον.’ 
ΧΧΤΙ, άο. καρπὸν ξύλου αὐναῖον. δολοὶ. ἔνδοξον. -α ΠΏΣ, 
᾿Ζεδέάοναδέϊο. χ ϑᾶτα. ΤΧ,, 20. - ἸΏΠΏ, ἰἄϑια, 2 Ραι. ΧΧΧΥ͂Ϊ, 
19. σκεῦος αἱραῖον, δωροίϊφοεέζατι δόπαπι. - ἸῸΓΣ μᾶτῖ. ΝΙΡΉΏ. 
“εςέαεγαίμα. Ὅδω. 1, 9. ΠΙ, 6. - 510, δοπωδ. ὅθ. ΧΧΥ͂Ι, 
7. οἱραία τῇ ὄψει, ρωϊολγα ἀϑροοῖα. νίαΘ εἴ « Ἀ6ρ.1, 6. - 
55». Οεη, ΧΧΙ͂Χ, ἰγ. ΧΧΧΙ͂Χ, 6. Τότεαι. ΧΙ, 16. - ξυνὴν 
διεσιπάμδ. Οδπῖ. 1, 15. 72πο. ἃ ϑαα. ΧΧΙΠΙ, 4. Κμίρ. ἐρτε-- 
“8 Ὦ. 4. ἀϊρηίέαξἑ οὔῤῥοεξ οοπεεπέαπεια, ΤΙ͂ΧΧ εὐπρεπής. “ 
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ὯΜ2, ψότρασι, ρμέολεν 8, ἐμσιμτμδ ϑεπι, ΑἹ]. 1ε8. 1.11, γ. ὡς 
ὁραῖου οἱ πόδες τῶν ἔνε γε ΣΕ τνΩν ἀκοὴν εἰρήνης, ηπδπι ἐω- 

ομπαὲ Ῥεᾶάεδ, 1ΠἸοταπι, 401 Ῥοπαπι παπίζυπι δθγαηξ Ῥϑοῖς, 
τὰ Ἰορὶε οἰἴδ Αροβίοϊυ8 Ἀοπι. Χ, 156. ίεγβιο 7έαίξοᾳ, 
4υ8δ6 δηὶθ Τἰξετοπγπιεπι ΟὈτέπ οἱ , Μνογῆξ; ἐεπιροοίἑνὲ ρεαΐε8 
46 πιαΐωγὲ, Ἑϊλπὶ νετϑίοποιι Δρρτοθαῖ 78. ἤζοδείιδ ὧδ ΧΧ 
]πέξ. Ῥ. 80. 8εἃ οὐπί Ἰηεγργεῖεβ ποδῖσὶ σογρυι Π3 πὶ Ρ81- 
εἰοὶρίο ροῖ ν. ὡραῖος 41101 ϑἴΐδαι 60 δθηϑυ τεαἀάδηϊ, αυὸ ἐμ- 
οἰπάμπι ἀδποῖδε, οἵ ρεάθϑ 2)]οσυπι, 4υΐ θοπτπι παποῖτιαι 
Ῥϑοΐ6 δδοστυπὲ, ἱπουπάϊ ἀϊοῖ ΓΟΡΙΣΕ ἀϑρθοΐα, δ0. Οὗ 6ε]ετῖ- 
ἰδῖθηι, ἅυδ ρῥτοοδάππξ, νοὶ οὗ Βοπυπι πυποΐθια, απ 6πὶ 88ξ6- 
ταηῖ, ποϊυΐε 3 οἶδμα ἀϑδθηιῖσὶ Κοδοῖο. Οομξ, οὲ Ζ.. 1808. δὰ 
Ἄσοπ;. 1. 6. ὁ αυδο Ση6 τεροιὶξ δά εὐπάδπι ᾿οουαι 77, σε Ῥ. 
215. - ΓΜ: Μ9., Ῥεῖ, τ8δο. δῖ ἔοθπ. ἃ ΠΜ2. Οδαῖ, 11, χά. 
1Υ͂, 5. η,͵ Δαλιά σου ὡραία, Ἰοᾳπεῖα ἴτα ἑμομπάα. ἘΓμῖρ. αἰμέσε. 
Οοηξ, οἱ δῖ. ΥἹ, 5. - ΟΝ Ρ]Όν. ἐπ Π}}, λαδέέᾳεξο ,) Ρα- 

φοιμίπ, Ῥ8. ΤΧΙ͂Ψ, 15. πιανϑήσονται τὰ ὡραῖα (ὰ ᾳποᾳυὸ 
ϑγπιπιαολειδὴ τῆς ἐρήμου, ρἱηριεβεμιῖς ἀπιοόπα ραφομα ἀδεοσῖϊ, 
ς0}1. Ῥε. ΧΧΤΙΠ, 2. οἵ 106]. 11, 22. ΤΏτδα. Π|,.2. 106]. 1, 10. 
20. - 2, δλαδέέαοιωπι. Ἴλεοαά. Ἰοὺ. ΧΥΠΙ, 15. “4. 
᾿Τλεοΐ. “Ἴδτοαι. ΥἹ, 2, Ἠϊο ρυϊῖοσ δὸ ἴῃ ]οο18 δ. Ὠ1.2 8}18- 
ιἴ8. ἀρἀυχετιπῖ ἃ 3. - ὙΧ, ,9ο6. 2πο. 1ε4.ὄ ΧΧΥΤΙΗ͂, 1. 
γον μοῦτ. ἰαἴς ρδῖδξ, δὲ ποῖδξ οπιπα, χσιεοο δρίοπαἶεξ εξ πιξοαΐ, 
αὐφοφιε ρωίογιπι δῖ. -- θὰ. ὉΒΑ] 4, Τγ δ, ΤΥ, 9. 81-. ΧΥ͂, 9. 
οὐχ ὡραῖος αἶνος ἐν σεόματε ἁμαρτωλοῦ, Ὁοὰ εϑὲ δροοΐοβᾶ 
δου ἱπάδοθῃϑβ δδῖ 18 ἴῃ οἵὸ ρεεοδῖοτίβ, Ὦ. 6. ᾿πρὲι!8 505 

Ῥοίοδε δὸ ἀεβοῖ χἱϊο Ἰδυάδτθ δὲ ργδϑάϊεδτο βαριθηιίδηι. 81, 
ΟΧΙΧ, 27. ὃς οὐκ ἔστιν ὡραῖος, αὶ ὡραῖος Ἀοπ δἰραϊβοαῖ ἀν- 
σονμπε. δῖ ριμέογεην, 868 ἐθπιρδεέξϊνιεπι, υἱ Ολγγεοδέοπεμβ ἴῃ 
Ῥε. ΧΙ, ἰπϊογρτοϊδεβ οδῖ, ϑῖτ, ΧΧΥ͂, 6. ς. ΧΧΧΥ, “25. 
ΧΧΥ͂Ι, 20. πόδες ὡραῖοι, ρδαδε ρωϊολγὲ, ζμίογτα ρωϊεῦσα. Ηε- 
“γοῖ. ὡραῖος, εὔμορφος. εὔτροπος (ἔοτῖε εὐπρεπὴς Ἰοριοιἂππι), 
εὐόχήμων, εὐπρόσωπος. 1μ6χ.. Ογνεξ 25. Βτγεπι. ὡραίοις, 
εὐειδέσε,. καλοῖρ. 

ὭΡΑΙ ΟΣ ΚΑ ΛΑΖΣΙ, εἴοραησ ριζόλνἐεμαεπδ. 1828) 
ῬΥΒ. μὲσ δοιηΐῃαδῖ, 1, ἃ π85, ζοπρὸ ρωζοΐγίον νοὶ ριεδοδατγίν 

ᾶΦ 

πιῖε5 διὸπα Υϑαϊ ἑέμ6. Ῥα. ΧΙ ΤΥ͂, 5, 
ὩΡΑΙΟ ΤΗΣ, Ῥτορεῖς ἐεπιροείτνέέαδ, ταξωγέξαδ, με 

 φὐγμαο, νοημδέαθ., αἴδοον ζογπιαδ. “1,9 ἤοποῦ, αἶδοον, " Ῥε- 
ΧΟΥ, 6. Ἐσεοῖ, ΧΥ͂Ι, 14. Τλεοά. ἴεο, ΧΧΧ, ". -- ὙΠ, 6- 
οι8,) σίογία. Ῥε, ΧΙ, 5. - τ, γα, ἴτ, δρϊοπάον. Ῥιε. 
ΧΙΙ͂Χ, 15. ἀὐραιότης ἀγροῦ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστὶ, Ῥυλοτίταἀο δρη 
ζρδουπι ἐδῖ, Ζος. Ογγμέξ 2,8. γοπι. ὡραιότης ἀγροῦ εχρο- 
πἰζος ὁ παράδεισος. Οαρροίδμς ἴῃ Ογὲξ. 8. Ρ. θο5. βῖαϊτοῖς 4υΐ- 
ἄδπι, ΧΧ Ῥβ. 1, ο. 16ρ1886 151, ϑρθοίεπι, ἀδοογοπι, ριζολγέδω» 

,, αἰέηθπε, δε τοοῖο δοπῖτα δαπι οὐβοσνανῖς ικέογμο ῃ «4π- 
ἐέογέέ, Ῥᾶτιΐπα 151 ὁμδ] ἀδδιιπὶ ε886, 80 Ὡϑρίδπι ἱπ ἰθχὲι βεῦτ. 
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 Ἰορῖ., Ῥατεῖπι γοοὶ τ, 166. ΓΧΥΪ, 11. ἀ]ΐοι 4υοσθὸ Τπεῖ, ᾿ 
- να. Ἰ. Ναίλάη, Ὁ. Κιπιοῆέ, Μϑῶηδέονμπε, Ῥαρσηΐμηπι δῇ 7μ- 
εδτπι, δρἑοπείον ἐδ εἰ ρ τι βοδιλοποτι δεσίαθτο. Οδθίδσααι αἦραιό- 
της ἀγροῦ Ἐ. 1. ργχονεπέμπῃ ἀρτὲ ρωέοδενγέπεεπι οίαῖ, 585ὲὶς “Ἵζι- 
ἐγτήπι. δὲ “ροἰῥπανέιιδ. «-- "5, Ῥ6. ΧΙΧ, 2. -Πὴ2 ψ τθα], 

Λαῤίεαϊγές. Ῥς, 1 ΧΥΤΙ, τ5. τῇ ὡρακότητο τοῦ. οἴκου διλλέσϑας 
σκῦλα. Ἠΐο Ἰεροταπε "2, ἔοδπι. ἐπ "12, ρωδολγα, δὰὲ ἂο.-, 
ἄἀυχοευπξ ἃ ΠῈ3 οὐαὶ Κγμέρ. εἰ ὅγγο. Οὐδδιίθεατν ἴῃ νοιβίοηθ., 
“φμίίαε. δεοαιάυπι 7Τβεοάονεπι ἴῃ Οαίεπα ΡΡ, ΟσΟ6. Τ. Ἡ. 
Ῥ' 549. ἰοξεμάτπι εδὲ καὶ ὡραιότητος οἴκου ᾿μερέσεται λάφυρα, 
ποῖ; Δυϊο! ὡραιότης οἴκου μερίζεταν λάφυρα, υἱ  Ἱοπέξαιε-. 
τοηῖμδ οαΐ Ἰυδεϊξ, - ΠἾΣν 18 μία, ὨἾΝ5., ἀαδέξαοιοζιτη »α- 
ἀοαμῆα, “(4μ. 4 ϑδι. ΝῚ1, 8, 14. Ῥε. ΧΧΊΙ, 2. «σε. ϑορᾷ. ΤΙ, 
6. 44. δγπίπι. Ῥ8. ΟΧΙΙ͂Υ, δ. ἐν ὠραιοτητὲ, οἵ Ῥτον. ΧΧΙΨ, 
15. εἰς αὐραιότητὰ. ὅγπιπι. Ῥ8. ΤΧΧΙ͂ῚΥ͂, 240. ιάΟ ΒΌΡΙα 8. 
ν, εὐπρέπεεοδ, “᾿ ὈΣΞΏ, ογηαέμα, 168. ΧΙ, .Χ5, ἸΤκροά, 
Ῥτον, ΤΥ, 9. δ᾿ Ὡς τ νδὶ 

ὩΡΑΙΟΟΜΑ], ρωῤοδεν διωτι, ἀδοογιδ δώπι, δὉ ὡραιόω 
(Ὰ.. 4. ὠραΐζω), Ῥιωοΐγωπι ζαοίο, ἄδοογο, νοπιϑέαΐσηι σοποίζίο. 
ΠΒη,) ριεέφλον δεπι. Οδαῖ, ὙΙ, ΄ι. εἰ ὡραιώϑησαν διαβήματά ΄ σοῦ; ηὔδπι ἀδοογὲ δαπξ ρτθϑϑ8 τυΐ. Οδης. ΚΠ, 6, εἰ ὐραεω- 
θης, 4μᾶπι ρωμοῖθν 68. -- ΠΜ3, Ἰάετα, Οδηΐ. 1, 9. “44ω. Τ68. 
ΤΠ, 7. τἰ ὡραιώϑησαν ἐπὶ τὰ ὄρη πόδες εὐαγχελιζομένου, πδια 
Ρωξζολνὶ δμπὲ βροι τποῃῖεβ ρῥϑᾶεβ οἷυβ, αοὐ δοπιπι πυιηξίσι 
αἰξοτι. - Ὡ73, απιοενμμδ 8:έπι. 2 ϑαα. Τ, 26. 

ὍΡΑ ΣΗ͂ΟΝΣ, αἀεοογαέξο αὐ νεπιεοέαΐοπι ζογιπαθ᾽ φοῆ.- 
. οὐϊαπάαπι, ρωϊολγέπμασο, 1. ᾳ. ἀραιότης. Δάϊμιήδρευς ἔοτο η.-- 
υἱάϊοδο βθη80 Δ0 ΟΡΡοσῖογ βδῖῖνδο νεῃυδβῖδει. γ͵146 πμληξοη.. 
οὰ Ζοπρίη. Ρ. 247. "95ηη 'ἔατ, ἔοδια. ἩΣΙὮΡ. ἃ π8η, ρωδολγαπε 
δε γογἑα. Ἰοτοπι. ΤΥ, ὅο. « 3, ἑαπιδηέεπι. Τδοα, Ἐςπο ἢ. 
ὝΠ, τἰ. Τορὶν ἼῈ5 δὺυῖ π|2, ᾿ἀθ αὐτὸ νἱἀοπάυβ δώποπὲς. 
Το. ἠσῦγ, Εἰδογοῖ. ὡραϊσμὸς, καλλωπισμὸς, καλλο. 

ἌὭΡΔΑῬΙΟΝ, ογαγέμπι. Ὁ 5. 3ἰωώπι. ὅϑγγωδ Ορη. 
ΧΧΧΥΠΙῚ, 18. ὡράριον. ἵπιπιο ὀράρεον. Ἐπὶ εμῖπι, ϑωίάα 
δΔυοῖοτα, νοκ Ἰδέϊθα ογάγειι οἰυδάσδῃι ἔδτο ροΐεβῖδιϊβ, 80 σου- 
δάριον ἰὰ Ν, ὙΤ., 4.86, ;ξΐ πηρ]ΐὰ αἰΐα Ἰατῖπα, ἴπ πδυσ οἴ οοπ-' 
δυοϊπάϊποιι ϑυζούυτι νϑηδεδης, Οομξ, διιρτα ἐπ τ. ὁρμίσκος... 

ἸΩΡΗΒ, Ονοῦ. Ἐπὶ ἱρβαὰ νὸοχ μϑῦσ. 219. ποωϑὴ 
οὐἰυδάδπι τυρίδ. “φι. ἴε6. Χ, 46. 

ὝὍὭΡΙΔΜΟΣ,, ἐσπιρεϑέίνια,, πιαΐμγδ. ὮΨ,, ἐδγηρῶθ. Τοτθπλ.. 
11, 55. 165, Ογν δὲ ΟΜ, Βτοπι. ὥρεμος, πέπεερος, ἑψημένος 
τῷ κοιρῷᾷ αὐτοῦ. καίρεμορ. - ιᾶδ 4111 σῖτορ. 

᾿ ὨΡΠΓ ΩΝ, Ογέομ, Ὀόταθα ςυλαδάδπι βἰἀδσῖβ, δ)05, Το. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι, ὅ1ι. 1ε6. ΧΙ, 1ο. “14. Απιοδ. Υ, 8. Ζ[εεγολ. 
᾿Ωρίων, σύστημα κὃ ἀστέρων, ὅν τινες ὀνομάζουσε δοώτην. Οὺς 
οὗ περὶ ταῦτα δεινοὶ καταμερίζουσε καὶ φασὶ, τοις μὲν τέσσαρας 
εἶναι τρίτου μεγέϑους, ἔννέα δὲ ἐν αὐτοῖς ἐν τὼ μεγέϑους, 

; ΤΣ Ο2 

᾿ 

-.. 
- 



580 ὭὩΡΟΜΟΓΙΟΝ -- ὩΣ’ 

᾿ καὶ τοὺς ἄλλους ἐννέα τοῦ πέμπτου. κεῖται . δὲ τοῦτο :ὸ "τῶν 
ἀσειέρων ἄθροισμα ἐν τῷ βορείῳ μέρεο, ὅπερ καὶ ὑπὸ τῆς 
γραφῆς ὡς ἕν σώμα ᾿ξρίων ὠνόμασται. ατῖαβΒ Οεῖοπῖς εἴγτηο- 
1ορίαβ νἱάο ἀδρυὰ Βιμοέαέλέιπι δὰ 1]. σ΄, Ῥ. 1212. . 
ει δΒΩΡΟΜΛΟΓΊΟΝ εὖ ὩΡΟΖΟΓΕΒΙΟΝ (εραὰ Ζοπα- 
γάπι ἴοχ. ςο]. 1892.. αὶ δἀᾶϊι: λέγειν γὰρ τὸ μετρεῖν.), λογο--: 
“οσίωπα, ὉΔΟΡῸ, στασμδ. ὅγπιπι. 1.5. ΧΧΧΥΤΙΙ, ὃ.. ἐν αὐρολο- 
’γίῳ (εἰ αὐτάθαι Μοπτ, τϑοῖδ νϑγεῖς Ἰδῖλπα Ηΐουθηγιταῖ, Δ΄.). 
ὕωζρ. ἐπ ᾿ἀογοίορτο : δὶ νὰ. Μοπεξαμοοπίμδ. Ν᾽ ουθαντα ρολο- 
γέω τορατίτυς ἀρμὰ δωξάαπι 8. ν. εὐφροσύνη, εἴ αδρολόγος 
δρυὰ 2ονγρῆγν. ἀδ αδείΐη. ΤΥ͂, γ. οχῖτ, ΘΟΕ. (6 δοληπξάξ ἂδ 
δαραΐαοί. οἱ δαογίξ. “Δερσγρέ. Ρ. τάδ. 2564. Αἀ46 Ζέγπιοί. ΟἸ»- 
ἄέταπωτη, 56ά. 9. εἰ 56)η. 86. . 

ὭΡΥΓΙΜΖ., εἰμέαξιοα, Ἰλδδὰ, Τωρίέμδ. ὅγπιπι, ὙἈεοά. 
1ε5. Υ, 320. ; : 

ως ΟὨΡΤἊΩ οἱ ᾿ΩΡΥΟΜΙ͂ΑΙ, νερῖο, δογγονράκεηε σοοέξεγον, 
μέπῖο, ῥίογο. δὼ. Ῥ6. ΧΧΊ, χ5. ὡς λέων ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος, 
ἐδῃηίδπι 160 τρῖδη8 οἴ γμρέοπαδ, Υὶάο οἱ ἴοτγοι, Π,.16., Εἰ ζεοδ. 
ΧΧΙΠ,, 25. οἱ ιοοπέ, Χ Ῥοῖτ, Υ, δ. οἱ βοοπαγέωπι Ηέογος, Ῥ. Ἶ, 
11}. 1171. .ο. ἃ. Ρ. γ30. Ρε. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, 8. ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ 
πῆς καρδίας μου, Ῥὶοταῦϑηι ρῥταοροπιῖξι οοτάϊο πιεὶ. Υ θεΤτη- 
Ζεγὲ οὗδ6. ογέέέ. ν. ὅ04.. 68 ατιο8 Ια δε 7ξέέπιαπημε δὰ Ζοπαται 
Ἐπ... ᾿ι8ο4. Αἀάε εγοάοι ΕὟ, γδ. Ἡδεγοῖ. ὠρύεσθαε, «λαίειν. 
καττεταῦ δὲ ἐπὶ τῶν κυνῶν. -- πλιευ, τωρίξιδ. Ζεαοῖ. ΧΙ, ὅ. φωνὴ 
ὠρυομένοων λεόντων, νοχ γερέθηεέΐζμπι ἸθΘοματι. Ζω6ᾳ. Ογεέξὲ δ. 
Ἔγεπι. τ ουομενον, πκραζόντων, βρυχύντων. Οοπέ, ποῖδῖα ἴῃ 
δργιάω. 8α4Ρ. ΧΥ͂Π, 19. ὠὡρυομέγων ἀπηνεστάτων ϑηρίων φωνή, 
μὐμζαπέξεωπι βαονάταιλ Ὀαδίϊδταα νοχ. Ζ66γοῖ. ὠρνομένων, 
πραζόντων, κυρίως δὲ ἐπὶ λεμῷ κλαιόντων λύκων’ ἢ λεύντων καὶ 
κυνῶν. Ὧδς σοαππε υἹυΐαῖα Ἰορίξες ἀρυά ΖἼεοονίέ, 14. 1, γι. 
ΔΕ, 35. Γ᾿ 

ΡΥ ΩΜΩ͂, νμρίεμδ. λα, ἰάδιαι. ἘεοΒ. ΧΙΧ, 7. ἀπὸ 
φωνῆς ὠρυώματος αὐτοῦ. Ῥτδα γερίέω εἶ. Ὁ 

ἝΩΣ, δἰσι, ἑασπημαπε. οὐγοίξον, φμοπιοῦῖο., φιΐία, φιεαπαῖο, 
φμε.Π}.) ΄μᾶπι, οογίθ, ῥγοΐδοέο. ις, σορέα, μέέᾳφμο. Ῥδ6. 1, 
1. εἷς ἀγαθὸς ὁ Θεὸς τῷ ᾿Ισραὴλ, ργοζεοέο ὈοτπΒ 688 1δγδαὶ,. 
ϑίο οἱ δρογολέωμε ὡς αἰ ατιδηάο ἐάεπι ἐ6866 αυο αληϑώς,, ὄντως 
ἄοοοι, δαπι4ι8 ἔῃ ταὶ ϑοερα ἢδεο ρορῖδε δάξεσε : ῶς οὐκ 

, αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός, Κα. Ομΐπέα οὲ ΧᾺ 5. 
ΧΧΙ͂Ι, 5. - ἔν. 72π0. εὁἐ ΤΙΧΧ τ θα. ΧΥ͂Ὶ, 7. Ῥε. ΧΟΥ͂, τι. 
ὉΔῚ Ἰοοῖῖα “ὡς 6δδὲ ἴῃ βταδοίβ ἔσθ ϑχδηιριασίθυδ. 4111 Βαθδηξ 
οἷς, 4005 βδουΐιβ 6ϑὲ “μρμδέϊημδ, ἤοπιαπ, Ῥεαξέογάεπι εἰ 
Ῥαιίμο Ηδδε. 1ΠΠ|,.11..} δὲ αυξάομι οδάδω εἰ ἸοσεϊοὨἷδ ἀϊνοῖ- 
5[1ἴδλβ, δοὰ Ῥδυϊμπι οἷς δοτὶ 8886 6 ϑδαυδηεῖθης Δρρᾶταῖ, - 3 
φιδεῆχ, 2 Ῥαν. ΧΧ, 50. ὡς ἐφιλίασας τῷ Οτχωζίᾳ.» φιέᾳ δταϊ. 
οἰείαπι ἐμ εῖ ὁαπι Οομοσία, ΟΟἘ6], 11, ὅ, υὐνί ἰδαλθα ῥσὸ ὡς 

ΙΝ 
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οἶνον Ἰαρϑηδατα δυδίλγον εἰρ οἶνον : γῶπε ἑοέο αρέπιο ὕενγαν α΄, 
ἐπερἐσγεαίπεγτυ ΤΊΟΥῸ ΦΟΥρ 8. γπθιεπι" -- ΔῚΣ, ἐαπφμαπε, Ἰαᾶ, Ἱ, 

“8. - ὯΞ, ὑπ. «ὄγπιπι, 1ε6. ΧΧΥ͂, 1το. 1ιορὶϊ 2. -ἰ 75, ἐπ 
ἐσπιροτθ. 2 αι. ΧΧΙ͂Υ, γι. οἷς εἰσέφερον τὸ γλωσσόκομον πρὸς 
τοὺς προστατὰς; οππὶ Ἰηξεεχϑιιῖ ἄγοδτν δὰ ρχδδἔθοϊῖοδβ. 104... 
ῬδυΪϊο ρΡοϑὲ: ὡς εἶδον, ὄνοι ἐπλεύόνασε τὸ ἀργύρεον, οιεπι ν᾽ ἀοτο ἣν 

, ᾳφυοᾶ ἀδϑυπάατοϊ ἀτρθαΐατι, δῖο δἴΐδπι μὲσ ὅτε ἐχρορίίωτν 1169 
σγολπέο, οἷ αἀδαπίις 116 Ροδῖδα: “Σκτωὼρ δ᾽ αἷς Σκαιάς τε πύλας 
καὶ πύργον ἵκονδ...- Δ, ἀσὶ, νας. “Ἰοτθα. ΧΧΙΙ͂, 18. Ζδοὃι 
ΧΙ, 17. Τιγορίαυθ λεροι σαι ν᾽ δῖος ο). - 5,ργαοῆπκι. ἈΌ1Β. 
1, 4. μβανέτοδδος 1δ᾽ ὡς δέκα ἔτη. ἄδοεηι οἱγοξέον ἀλη ο8. 146 
εἰ Ἀν. 11, 1.5.1 8δαι. ΧΙῪ, 1. ΧΙ͂Ψ, 4. δὲ οοηξ, Νῖίατο. Ὗ᾽, χὅς 
γΠ1ΠΠ,.9. ΤΙοᾺ. ΥἹ, 10. 6. δὰ Β.1..  λοηκόγεπε Ὁ. ὅ10. [18 6 
᾿Ἡονοάδέειδ 110. 11. ο. ι30. ἀρεϑμὸον. ὡς εἴκοσι. ἸΝδοια. ὙΠ], 2. 
αὐτὸς ὡς ἀγὴρ ἀληϑῆς, 116 ἑαπφωαπε (Ἀ. 6. Ψέγδ ἐαἐξ6}) νἱκ 
Σεΐοβεῖ.. Οομβ, ΙΟΒ. 1, τά. εὲ Ζδς, Ν. Έ. 4. ἃ. ν. ΟΟ8ε]. ΧΙ, 5. 
ὡς ὁσεᾶ ἐν γαστρὶ κυοφορούσης, ᾳμοπιοαο ο588. ἴῃ. αἴοα. 
Ῥιβορηδητ8, 8011. σοπογθεβδοαπῖ. Οοῃξ, [.πο., ΧΧΙΠ,, δ6. ΧΧΙΥ͂, ᾿ 
6.3), 5ῖο δὲ ᾿δοεγολῥωμα ὡς ἱπιοτρτοϊδὝυσ. ὃν τρόπον. δὲ 118 
Ῥοεῖδα βριπαριι: ἤρξατο δ᾽, ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασε. -- "3, 
φιῖα, τ ϑϑία. ΧΙ, 15. ὡς νῦν ἡτοίμασε. κύριος τήν βασιλείαν 
σου, φιεὲα Ὡυθο δίδριηγις ἀοπιί8 τοραῦτα ἔθιπι. οάδπι 
δοδῖι ἱερίτως δραὰ “͵ογοσοέωπν δὲ ““6δοπέποπι. ίαδ Εἰ οὐξιωτα 
δὲ 5 Τί, 1, ὅ. Ρ. 499. ον, ΧΥ͂, 4. χά. δ᾽ δπιθὴ 411} Ιθρθτθ 
ρδῖνξ πώς, πὶ Βαδοῖ Ηδρτδϑυβ. - 1), δδοιγιαίωπε οοἴογαπι... 
ἘΦΟΒ, ΣΦ, 17. Ὁ γταδῆχυπι, 7ποὸ. 1 δαπι..1,) νῷ, ΤἼδού. 1. 
ν 16. Αρπὰ Οταθοοβ ὡς 8586 }6 ρΡοηϊίας ρΡχοῸ εἰς: 146 2 εἴ. 
γμην αἃ Τἀπογά. Ὗ΄ι,. 69. ὁοἐ 7} ἀδοίμπι δὰ δυπάδθμι 11, 1ο5. - 
ὨΟΡΣ., φα αὐνογδο. ἘΖεοῖ, ΧΙΙΨ, γ. - Πρ. .4]. 1ε6. {11,59 
εἷς ὡραῖοι πόδες, 4μαπι μουπαϊ ρ6466. ΡΕ. ΧΧΧΥ͂, γ». δ᾽ εἷῷ 
εδῖ᾽ αὐχολταμεῖθ. οἱ δι᾽ βοαητδ βίαν]. Ῥεδοῖοσθα Ἰδρίίυσς 
Οολ61, ΥῊΣ, “5. πϑὶ ροδὲ αἷς (ουἱϊ π|81]} τδβροδᾶσε ἴῃ ἴοχία 
μοὺς. ἢ δωρριοπᾶυχη. 68᾽ αὐτός. 5. ΟΧΧΧΥ͂ΤΙ, 6. }δὶ ὡς ρεῖ- 
Ῥδτδιῃ ροβιέιπι δδὲ ἴῃ Κ᾽ αἰΐσαπο, εἰ τεοϊῖία8 οπιϊτν ἴα, 

᾿ς Αϊεχαμάνίηο. ἰάθη να]εὶ ἀθ Ιοοο ἘζΖεοῖ. ΧΙ, 1. Ρ86. Χ., 2. ὡς 
στρουθίον. 80: ὕτο 9, πιοηέεπι σοδίγισθ, Ἰορογαηῖ. 405 ὙΔ 

᾿ οὕ Ολαλάαδο.. Το. ἘΥ͂, 8. φμαπαάο, 00}. 4 Ῥδι. ΧΧΙΥ, 11. 
2 δος. ἸΥ͂, τι. φμαδὲ, αοὁ δὲ, ϑῖτ. 1Π', χ5. φιο πιοάο, φια 
γταΐξΐοπο. Ἐἶ45. αἷς, ὃν τρόπον. 860. Ὗ, 11. ἑέα ωὐ᾿ 1 Ἐμάν. ὙΙΙ, 
25: δφοιχιάμεπι, ἷ. 4. κατὰ, 00]1, ὅ Ἐϑάτ, ὙΠ], 45. εὲ οεερλ. 
Α..4. ΧΙ͂, 5. Ἐν. Ὑ]11, 28., 60]]. ὅ Ἐδάτ, Υ1Π|, 4γ. ἃ Μαῦσος 
1, 5. δὲ ργτὸ οἷς ᾿οροποηδυπὶ ε85ὲ προς. Ια611ἢ, ΧΥῚ, ά. 
ΨΟΙ ὕτοὸ ὡς παῖδας αὐτομολούντων, οπιΐδ80 ὡς, Ἰερ πάη οδὲ παῖ- 
δὲς αὐτομολούντων, γ6] ἦι δηϊεσεάοηιθτδ. στορομοπάσπι δῖ 
ὡς υἱοὺς κοράσέων. Ῥοπιοείοτοπι οομπϊδοζοτδι τασρίαγ ὅγγιρδ. 
Ἠδεγοῦ, ὡς, ϑαυμαστικὸν ἐπίθῥημα, ἄλλοι, οὕτως, ὁμοίωφ, 
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᾿ καὶ τοὺς ἄλλους ἐννέα τοῦ πέμπτου. κεῖταν δὲ τοῦτο τὸ Ἔ 
ἀσεέρων ἄθροισμα ἐν τῷ ̓ βορείῳ μέρεο, ὅπερ καὶ ὑπὸ τῆς 
γραφῆς ὡς ἕν σώμα ᾿Ωρίων ὠνόμασται. ΜατῖαΒ Οτΐοπίς Εἴγπιο- ᾿ 
1ορὶαβ νἱάδ δρυὰ Βμείαέλέμπι δὰ 1]. σ΄, Ῥ.- 1212... 

ΩΡΟΛΟΓΊΟΝ εὖ ὩΡΟΛΟΓΒΙΟΝ (αρυὰ Ζοπα- 
γαπι 7,6ς. ςο]. 1892., 401 δἀᾶϊι: λέγειν γὰρ τὸ μεερεῖν.)., δοτο- 
“δορίωπε, ὈΔΟΡΌ, σταάμδα, ὅγπιπι, 1.85. ΧΧΧΥΤΙΙ, ὃ.. ἐν᾿ ὡρολο 

᾿γίῳ (κεῖ αὐτάθαι ΜΕοπτΕ, τοοὶδ νϑγεῖς Ἰδτῖπα Ηΐοσθηγτοῖ, Χ.). 
ὕωζρ. ἐπ Ἀογοίορίο : ἀδὶ νἀ. οπεζαμοοπίμδ. Ν ἀσϑαπι ὡρολο- 
γέω τοροτιυσ ἃ μὰ δωίάαπι 8. ν. εὐφροσύνη. οἱ ὠρολὺ 

δρυὰ Ζονρᾶγν. ἄς αδειΐη. 1, γ. οχῖτ, Οοπῇ. 46 ϑολπιδά! ἀϑ 
δαοοΓεἶοί. οἱ δαογίὶξ. Αεργρί. Ρ. τάδ. 38. Αἀά4ο Ζέγπιοί. 6ι»- 
ἀέαπιτ 56ά. 9. εἰ 567. 56. 

.ι ὌὭΡΥΓΜΑ, κπἰμέαξιιδ, Ἰδααγν Τωβρέέμδ. ὅγπιπι, Τλφοί, 
1ε5. Υ͂, 30. ᾿ ᾿ 

ἮὮΡΥἋΩ οἱ ᾿ΩΡΥΟΜΙ͂ΑΙ, νερῖο, δογνϑννεπε σοοίζεναι, 
μέμδο, ῥίογο. λαῷ. Ῥε, ΧΧΙ͂, κ.χ5, ὡς λέων ἁρπάζων καὶ ὠρυύμεννο» 
ἐδῃαθδπι 160 ταρίδῃδ δὲ γαρίσπο. Ὑ1ὰ6 οἱ ἴογοαι, ΕΙ, 15. Ἐσεε. 
ΧΧΗ, 25. οἱ ισοπξ, ; Ῥεῖν, Ὗ, δ. οἐ ϑϑοολαγέμπι έίογος. Ρ1, 
11}, 11.9.2. Ρ. γ58ο. Ρε. ΧΧΧΥΊΤΙ, 8. ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ 

τῆς καρδίας μου, Ῥὶοταθδιηι ρταδ ρϑιΐξι οοτάϊδ πιεῖ. γ᾽ ΕΓ" 
Ζογὲ οὗδδ. οτίέέ, Ρ..504. δὲ ατιοϑ ἸΔαάδι 7ιέέπιαπητεε δὰ ζΖοπαγαι 
16.. ι804. Αἀάο  εγοάοέ, ΤΥ, γ5. Ηἰδεγοῖ. ὠρύεσθαε, κλαίειν. 
τάττεται δὲ ἐπὶ τῶν κυνῶν. -- πλιευ, τωρέέμδ. Ζαοῖ. ΧΙ, ὅ. φῶν 
ὠρυομένων λεόντων, νοχ γερέθηεέμπι Ἰδϑομῦτα. Ζωσα. Ογελμε Ηδ, 
Ἔγεπι. ὠρυομένων, πραζόντων, βρυχόντων. Οὐοτιξ, ποῖαϊδ ἴα 

ὀργιάω. ἂΡ. ΧΥΤΙ, 19. ὠὡρυομέζων αἀπηψεστατων ϑηρίων φων, 
εἰαπέξεπι βασνατατα Ὀοβίίϊασαα νοχ. Ζἔδογοδι. ὠρνομένων, 
πραζόντων, κυρίως δὲ ἐπὶ λιμῷ κλαιόντων λύκων λεύντων 

| 

κυνῶν. Ὧδ σαπιπιὶ υἹαϊαῖα Ἰορίτας ἀρυὰ ΖΤἠδοονίξ, 14. 1,7. 
41}, 35. 

ἌὭΡΥ ΩΛΙ͂Α, γωρίέμδ. πλῶ, ἰάθῃι. ἘζοοΒ. ΧΙΧ, γε ἀπὸ 
φωνῆς ὠὡρυώματος αὐτοῦ. Ῥταα γερίέω οἷτδ. 

νος ὭὯΩΣ, δέσει, ἑαπφμαπι, οἱτοίξεν, φεοπιοιῖο,, φμΐα,, φμαπάδ, 
4μειπλ) “μαπε, οογίε, Ργοδοίο. ἢιε, οογέε, μέέψιθ. Ῥδ. , 
1. εἷς ἀγαθὸς δ᾽ Θεὸς τῷ ᾿Ισραὴλ, ργοζεσέο Βομτ5 1)688 [ετϑεὶ, 
δίο οἱ δἴδογολέμο ες αἸητιαπ ἀο ἔδεπι 6686 αποὰ ἀληϑώς, ὄντος 
ἄοοσοι, δαπιαᾳδ ἴῃ τοῆὶ ϑεερα ἢδδο ρορῖδα δάξεξε : ̓ξς υὔν 

᾿αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναιχός, Βα. Ομέπέα εὲ ΕΧΧΡΡ» 
ΧΧΙΙ, 5. - τῶμ. 10. ὁὲ ΠΙΧΧ χ ὅδ, ΧΥῚ, 7. Ῥε. ΧΟΥ͂, 1: 
Ὡδὲ Ἰοοῖῖο “ὡς 6δὲ ἴῃ ρταθοΐβ ἔδσο ᾿ϑχδπιριατίραβ. 4111 βαδειὶ 
οἷς, 4ο8 β8δουΐιδβ 681 “υρωδέΐπμδ, Ἄοπιαπ, Τδαϊεεγίμπ εἰ 
Ῥαιΐίμο Ἠδ6δτ. 1Π|,.11.57 )ΌῚ αυἱάσδαι ἐδ ἄδω εἴ ἰοοε 0116 ἀϊγεῖ- 

δἰῖαθ, δοὰ Ῥαυϊῃπι οἷς βοτίρδῖ886 6 ϑαφυφητίδης ἀρράτεῖ, “ 5 
Ῥιδεῆχ, 2 Ῥᾶτ. ΧΧ,, ὅ0, ὡς ἐφιλίασας τῷ ᾿Οχωζίᾳ» 4μὲα 85. 
οἶτίαπι ἐμτΐφεῖ ὁ Οομοχία, ΟΟ88], 11, ὅ, τοὶ τβιθα ρτῸ δ, 
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οἶνον Ἰεροιἀπιτ ΔΥΒΙΕΓΟΥ εἰρ οἶνον  γμῶνε ἑοέο ἀδέπιο ζέγαν αὐ 
Σγηρίογιαϊτεπι τμ6γὺ ΦΟΥΡε8 πεθιεῦι -- 13, ἑαπάμαπι. Ἰαᾶ, ὙἹ, 

- 5. - ῬὯ3, ἱπ. δγπιπ, 1.8. ΧΧΥ͂, το. Τιορῖϊ ΝὉ5. -ἰ 925. ἐπ 
ἐόπιροτδ. 2 Ῥαι. ΧΧΙΥ͂, γι. ὡς εἰσέφερον τὸ γλωσσόκομον πρὸς 
πους προστάτας; οεπιὶ ἰωξεεχθιῖ ἄτοδαν 8ἃ ρχδδίδοιοα. 104. 
Ῥδ0]ο Ροβὲ: ὡς εἶδον, ὅνε ἐπλεόνασε το ἀργύρεον, σε ν᾽ ἀετοδὸν. 

, 4υοᾶ αἀϑυπάατοϊ δτρεπΐα. ὅ810 οἴΐδπι μὲσ ὅτε ἐεχροιϊίζοτν. 7165 
σγολίο, οἱ εἀδαπῖις [Πα Ροδὲδα: “Ζκτωρ δ᾽ αἷς ΣΣκαιᾶς τὸ πύλας 
σοαὲ πύργον ἵκωνδ..»-. Δα, λἀοὶ, “ας. Ιοτθία. ΧΧΙ, 18. Ζαοδι 
ΧΙ,, 1η. Ὁιτορίᾳυο Ἰροιάσωι ν᾽ ἀδειτν ο). - 5, ρχαοήκει. ΒΌ1Β. 
Τ, 4. μβαρίταϑδας δὲ ὡς. δέκα ἔτη. ἄδοεηι οἱγοΐξθι' Δ. 98. 146 
εἰ Άυϊ, 11, 17..1 ϑδπι. ΧΙ, 1. ΧΙ, 2. οὲ οοηξ, Νῖατο. Υ, χὅς 
ΨΙ11Π,.9. ολ. ΥΨΙ, 10. δὲ. δ ἢ... ϊοηόγεπε Ρ. ὅ10. [1 6 
“Ἡογροάϑθεϊδ 110. 11. ο. ιὅ0. ἀρεϑμὸν. ὡς εἴκοσι. ἸΝδδοια. ΥΠ], 2. 
αὐτὸς ὡς ἀγὴρ ληϑης, .}16 ἑαπηαπε (Ἡ. 6. Ψψέγα ἐαἰὶ9} νὶπ 
λπΐοβεῖ. Οοπ, Το. 1, χά. εἰ Ζ6ς. Ν. Ἅ,. 4..ἅ. ν. ΟΟΒε]. ΧΙ, 5. 
ὡς οσεῷ ἔν γαστρὶ κυοφορούσης, ᾳμοπιοαῖο οϑ88. πη. αἴοτα 
Ῥτδθρῃ 1 
6..552. δῖε δὲ ᾿πἸρογολόμε ὡς ᾿πτοτρτοιδξυτ. ὃν τρόπον. δὲ 14 
Ῥοεῖδα βιθίππρι: ἤρξατο δ᾽, ὡς πρῶτον Κίκονας ϑαμασε. -᾿ 53» 
φιΐα, τ ϑϑιαι ΧῚΠ, κι5. ὡς νῦν ἡτοίμασε. κύριος τήν βασιλείαν 
σου,. φμέα ἸΌμΟ βίαρίηνιϊ ἀοιηϊη8 τοραῦτα ἔπη. ότι 
8098 ἱερίτυς ἀραὰ “͵εγοαοέωπν δὲ “ΤἜδολέποπι. ιαο Εὐ οίξιωτα 
δὰ 2 Τίπι, 1, 5. Ρ. 499. 10». ΧΥ͂, 4. χά. υνὲ διπιθὴ 411} Ἰϑρότθ 
᾿χρδϊαυτ πῶς, πὶ Βαροῖ Ηδργδϑῃβ. -- η59}2.,) δεοιρηαίτεπε οοίογαπι.. 
ἘΜΈΟΒ. 1, 17. Ὦ ρταϑῆχυμ, 7πὸ. Χ ὅδ. Ε, νῷ. ΤἈδοα. Ὁ. 
ν. 16. Αρεπὰ Οστδθοαδ ὡς 586 ρ6 ροηϊίας γρτοὸ εἰς. γιά ὥζωξε,., 
χιαπ εὰ Τλπογά. Ὗι. 69. οἐὲ 7} ἀϑδοίωπι δὰ δυπάσπι ΥΙΠ, 1ο5. 
ὈΦΌΡὉ, φα αὐνεγθο. Ἐζεοῖ. ΧΥΨ, γ. - πΌ. .4]. 166. {ὲ11, γ. 
οἐς ὡραῖοι πόδες, φμᾶπι λασαπαϊ ρεάε8. Ῥε, ΧΧΧΥ͂, ». πὶ] οἷς, 
εβῖ'᾽ δἀὐμυλταπεῖδ. δὲ δι ρ  βοαηϊτὶ βίδν!., Ῥεαϑῖοσθα Ἰδρίϊυς 
Οὐο}ε1. ΤῊ, “5. 5ϑὶ ροβὲ οἷς (ουϊ πΙ|8}} τϑεροπάθε ἴῃ ἴσχία 
ΒΘθσ. ) βῃρριθπάυχη. 68ὲ αὐτός. Ρ5. ΟΧΧΧΥΊΙ, 6. ᾽ϑὶ οἷς ρετ- 
Ῥδίδιῃ ροβίξυπι 688 1 Ζαίέσαπο, εἰ τεοϊία8. οἰ ἴπ, 

᾿ Αοκαπάγέηο. ἰάθη ψα]6ὶ ἀθ Ιοοο Ἐζεοῖ. ΧΙ, 1. Ῥ6. Χ, 2. ὡς 
στρουϑίον. 80. το ΣὩΩ9 ΤΠ, σιοηέθπι νἐδέγμτθ, Ἰορουθηῖ, 105 ἭΔ 
οὔτ Ολαϊάαεο.. ΤΟ. ΕΥ̓͂, 8. φμαπαο, 00}. 4 Ῥαᾶν. ΧΧΙ͂Ρ, 11. 
2 Νίαδοο. ἸΨ, 1. φμαδὲ, ὅσο δὲ, ϑὶτ. ΝἼΠ,, 15. φμο πιοάο, φια. 
γαέξέοπο. 5. αἷς, ὃν τρόπον. ϑαρ. Υ, 11. ἑέα μῤ. ι Ἐμάτ. ΥΤΙ, 
45: 5φοιωιάππι, 1. 4. κατὰ, 06]1. 5 Εἰϑάτ, Ὑ1Π|, 45. οἱ ἠοεερῆ. 
«Α. 4. ΧΙ, δ. Ἐπάν. Υ11, 28.,, 90}1. ὅ Ἐάν. Ὑ1Π|, άγ. ἃ Νίασος. 
1, 5. Ὁδὲ γσὸ οἷς τεροπεηάυπι εβῖ προς... 418, ΧΥ͂Ι, 14. 
νΕ] ὑτὸ ὡς παῖδας αὐτομολούντων, οπιῖ880 ὡς, ᾿Ἰδρ πη ἀθμη ἐδ παῖ- 
δὲς αὐτομολούντων, γ6] ἐπι δηϊεσεάοπείθιδ. τσροπδηάστι δδῖ 
ὡς υἱοὺς κορασέων. Ῥοδιοτίοτεπι οοπϊδοΐυταια ποίας ὅγγι5., 
δογοῦ, ὡς, ϑαυμαστικὸν ἐπίβῥημα, ἄλλοι, οὕτως, ὁμοίωρ, 

, 

Δηϊ5, 801]. σοπογεδοαπῖ. Οοηξ, πο, ΧΧΊΙΠΙ, 56. ΧΧΙΥ͂, - ' 



58. ΝΝ ὩΣ -ο ὭΣΤΕ 

ἀληθῶς, ἢ ὥσπερ» ἵνα, ὅτε, ὅτε, πρὸρ, λίαν, ἢ εἰς τὰ παρῶ 
δείγματα. ᾿ 

ΩΣ ΑΝ. 55. 76. Ἑκοᾷ, ΧΙ, 5. 
ὭΣ 2 ΘΕ, μείμαπι. γγ, ἰάθια, ϑγπειπι. Ἦο". ὟΊ, 2. 
“ὁξ ΕΙΣ, μαφὲφ αὐ, πὶ Ῥταθβκυιά, 2 Β6ρ. 110 1. οὔ 

ὁνομοτοῖ οι ἰὼ τυτρίηθ ΕΠίαμι οἷς εἰς τὸν οὐρανὸν, 
δα οο6]π|. ἘΠ τς 

ὭΣ ΟΜ ΤΟΝ, ρέεπε, ρῥγοροπίδαϊεπι. ὉΠῸΞ., φίσμξ ρα. 
τῶ. φι. Ῥτον. Υ, τά. - Ψιά46 ΔἸ101 καϑήκεε οὲ μικρόν. 

“ὭΣΑΝ4),. Αἀάέξ. Ἐμδιμ. ΧΙ, το. Α΄, 
᾿ΩΣΔΑΥ ΤΩΣ, οἰπιξέέέογ, ὙΏΩΜΊΆ,, δεοιαΐμηε ἧσο, Τα, 

ΨΠΙ, 8. - πὸν δὠωμεέ, δας, ΧΙῚ, 22. ΧΥ͂, 22. -- πηγαὶ, 
ἔοττιδ οοιοροβέῖα ὁχ ΝΊΡῃ. δἱ ἩϊῺρ. ἃ πηῷ, ασαὐαεαιρον,, ἀφῴμα» 
δέ ξιπι. Ῥτου. ΧΧΥΤΙ, τό. - ΟΣ ρΡδτῖ. Ῥα. απριῤδέμδ, Ομ- 
ἔμα. ἘΖϑοΙ. ΧΙ.171, 4. Ῥταεῖοτοα Ἰορίῖυς Ῥτον. ΧΧ., 4. ει 
αἷσαύτως καὶ ἀ6 ἐὰο αἀάίάδοτιης. Ζ7ασρογὲ δαΐτα δα Ὦ. ], ο68’ 
Ἰδοεύεα σϑξβξῖον 16, 4086 δυπξ ἃ 126 ΒΌΡΓΔ 8. Κ΄, δανείζεσθαι 
ποῖδίδ. . 

“ὭΣΕΙ ν ἐαπημαπει, οἰγοξέαν; σέγρα, Ἧκ. αθι. ΧΧΥ͂, 69. 
- ἃ γΡιαοῆχυμ, Ῥε. ΧΧΧΥ͂Ϊ]ΙΙΙ, 20. ὉΒΡῚ ποη 5 Ἰοβρεγαμπῖ, 4089 
ξαϊε Οαρροϊὲ βοπῖθηεῖα, 864, πὲ ᾿υἀΐοας “ωχέογχεμϑ ᾽πὶ Αἴπεΐ 
ογὶέ. Ρ. 580., δεῃδὺβ τπἰγιβαιθ Ἰοσί᾽ουΐδ, Θοάσπι τϑοϊάϊι, ἐπ 
ὕωπιο ἀφἤοονθ νοὶ ἱπ ζωπιωπε αφῆοσγα ποῦ ἔαοῖ!θ γοὐαὶ 
Ροϊοβε μὲσ ἐπ ζωπιιπι αδὲγε δὲ σοπδιεπέ, ἈοΟ δυΐδεῃ ηἱά αἰϊυὲ 
4υδηι ἐπδέαν {πμπιὲ σοπεοιμπδ - ἦτ. ἃ 8δπι. ΧΥ͂ΤΙ, 45, ὠσιὶ 
πύων. .-.5 Ῥταοῆχ. πὰ. ΠῚ, 29. ὡσεὶ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν, 

᾿Π ρέγοξέον ἄδοθπι τα ]ῆἶα νίτοτππι, Ὑ1ά4ε εὐ Νόδδι. ΥΠ], 60, 
Ῥλδη. ΙΧ, 2ι. ασεὶ ὥραν θυσίας ἑσπερινῆς, οἷγσοα ἰδαιρὺ 
δδοιῖ ποῖ! νοβροτίηϊ, 166. ΧΥΙΠ, 5. ὉὦὃΡῚ ὡσεὶ ροδέέπαι ἐδ ρῦ 
εἷς» Β. 6. φμαπαΐο, τὖ ἀρρατεῖ ὁ βεαυθηιρῃθ, - Ἢ55. ἔΝ 
1111, 10. 001 ὡσεὶ δηῖο ἐν ὀργῇ ΔῈ 1 ἴἢ οὕτως τηπῖδαδοη 

νἰάοῖαν. Οεγὶο ζπμέραέμε Βαῦὺθξε δῖσ. ἵχτϑρϑῖββθ νἱάϑιυ ἐχ 
διυιοοεἀθηϊτθυβ. ῬΩ ΧΧΥ͂ΙΙ, τ5. εἷσεὶ ἀσκόν. Ἐοτέδπδε ᾿εξέῃ’ 
ἄππι εβὶ οἷς εἰς ἀσκόν. Ζαξίπμδ: μιαρὲ ἐπ μέγδ, Ῥταδῖθτϑ 
Ἰερίταν ἀρυὰ ὅϑγηι, 8, ΧΠῚ, 4. ὡσεὶ ἄρτον. 1π ταχία Βοδτ 
ἐδῖ πὸ ἡγὴν. Ηἴο ἀδ δ8ο δάδίάϊε ρατγιξου]απι σοπιραιδη 
οὐαν τ 1418 2π22. δὲ 03:6 ἴπ νογβίοπο δῦα, αυΐδ ἰδα! ΡΓβΔΟ ἢ 
οὐβϑοιδαῖ, ΙΔ) Οὔ" 81. - Ὑγ1646 8110] 5. νῦν. 

ὝὍΣΠΕΡ., φιοπιασπιοαπι. ὈΩθσὮΣ ,). οπιπέρεο., ΡΟΙΗ, 
Οοδε]. Υ, 16. Αἀάε Ιο"». ΧΧΧΥΠΙΙ, 38. ὉΡ1 ρτο ὥσπερ 7} 
Ἰοδοηθάμπι ν᾽ ἀδῖαν ὑπὲρ γῆς. Ηοε. ΙΧ, 4. ρτο ὅν 1δρϑευῖ ἯΝ 

ὝὍΣΤΕ, μὲ, ἑκα μέ, ἐρίζειν, ἑξα΄ιιδ. υ Ρτδοῆχ, Νυκ. 
ΨΙΠ, ... ΧΧ, 4. ο5. Χ, 14, -- δ». 4 ὅδ. 11, 17..- ὃν 
ϑγπιπι Ῥ5. ΧΧΧΙ͂, 6. 84ρ. ΧΥ͂Ι, 25.. ὦστε παιδεύεσϑαι τοῖς 
ῥήμασί μου, ἐταάιην τὶ ἑέάιο ἀϊοιία τοθῖ8. ͵0ι46 Μαῖ, ΧΙ, 
12. 1 Ἴμοδ5. Ἢ, 18. 1 Νίαος. ΥἹΙ, 5, ὥστε μεγαλῦναι αὐτὸν 

-« 
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Ῥιο καὶ ἐγαλύνουσεν͵ αὐτὸν, Ὦ. 6. Ὁγοέέο Ἰπξοτρεϑῖο : ̓ἰϊοτὶς 
Ἰαυδαπεῖδιιβ οὲ ἐχτο!]θηεῖθυδ., ααΐϊρυβ ρειδυδάθσθ νοϊερδὲ 
Ἰομδῖμαθ, ἃ 86 ἐρβυπι ρῥ]ατίπιὶ ἤθε. Ἰηξτα ν, 24. λόγοι 

. ὕψους νοοδηίυτ, 
Ο ΩΥΤ ΟΝ, αἰγίοιϊα, ἀφ. γΥμ, ἃ ὅδαι, Χ, Χ5. ΧΧ, 2. 

Οουξ. 265. Ν. Τ. 4. Δ. ν. ᾿ Ὧ 
᾿ΩἸΤΟΊΤΜΗΤΟΣ,, φωὲ αμγίομίαπι δοΐθϑαηε λαοί, σαὶ 

ἀἰμγές αἀπιρμέαέαθ δεπὲ, ἀμγίδι5 ἐγιψισαίιδι. ὉΝΎΩ Ῥατῖ. Ῥδῇς 
Ῥγαοίοπριιε, 4ιὲ 6δὲ πιεπιῦγὶᾳ ξμδέο ζοπρίογίδωθ. Τιον, ΧΧΙ, ι8.. 
ΧΧΊΙ, 45. Ν'. 2. τὰν τὰ 
ἾΦΙ Ρ. Ἰρδὰ νοχ Βεῦτ. ὍἘηε, Ορλὲν» ποιαθὴ τοβίο- 

115 δυγίετδθ. “422.1ὸν. ΧΧΙΠ, 4. ΧΧΥΙΠ, 16. 
ῬὮὮΦΕΙΡ 4", ἰἄοια. 41.» Ἀςρ. ΙΧ, 8. 2 Ῥαν. 1Π,, 18. 
᾿ΩΦΙΕ᾽ ΑΦ14, οἴίδλον ΩΦ. Ζ7' “4, μεξ ἑέαα, ἐπιοϊωπιδηξων. 

ΧΆ, ἴμόγωπν, Ῥα6. ΧΧΙ͂Χ, 1). τἰς ὠφελία ἐν τῷ αἵματί μου; 
ποάπϑπι δπιοίμπιδηέμσπι ἷὰ δαηραΐηθ πιοο ἢ Ὑ1ά46 οἵ [οῦ. 
ΧΙΙ, 5. Σι. Οὠἰπέα ΝΙιοῦ. ΤΥ, 15. Ηδθτ. »Ὲὰ29 σιἰΐδπι ΝΙΔ]. 

ΤΙ, τά. ἴῃ θομδηι ρατίδαι μέξἐἑέαέοπε τοῖαῖ, Αἀάδ δὶς. ΧΧ, 30. 
ΧΧΧ, ,5. ΧΙ 1,17. - Ὁνῖη ΗΙΡὮ. 8 θυ, μξὲδὲδ διεπι, πεϑϊὲ 
ζαίοῆι αὔόγο. ἸοΟν. ΧΧΙ, 15. Ιοσβαι. ΧΧΙ͂Ι, 55. - δυνὴ, οὠγα- 
ἐΐο, οἱοαϊγία, ἴοτοιι, ΧΧΧ, χ., ΧΙΥ͂Ι, 11. Τιγορίφυβ Ἰερ6- 
ταῦῖ ὨΌΡ Ὦ, ἃ τϑὰ, νη, αυοᾶ ἦπ ΗΠ ΡΏ. ποῖαϊ ργοαε886. 

᾿ΩΦΕΛΜΕΩ, ργνοβοῖο, ργοϑεπν, τλὲξὶο δεπὶ, ἕμνο,, ἴξ. 
7οεπεγο. νη ΗϊρὮ, ἃ ὃνη. Ῥτγον. Χ,, ἃ. οὐκ ὠφελήσρυσε ϑη»- 
σαυροὶ ἀνόμους, ποῦ ἐμναδωπὲ τ οδαῦτὶ ἱπιρῖοβ. Κιας οἵ Ῥτον. 
ΧΙ, 4. 1686. ΧΙ Ι͂Υ͂, 9. 14. ΧΧΧ, δ. δὰ ρορυϊυπι, ὃς οὐκ ὧφε- 
λήσει αὐτοὺς. 4υΐ ποι ῥγοάεγὲξ 1}}15. Οοπ, 2 Νίδοο. ΧΙῚ, γι... 

εχ, Κοέ. ὠφελῶ σὲ, Ργαδοίΐωπι ἐϊδὲ δώπι, ργόοδτι ἐϊδὲς 
Ο]Ζότῖθαι, 17, 11. ρἰοτίαπι, ἐξ ἧς οὐκ ὠφεληθήσονται, ἐκ ηυ8ἃ 
Ὁ Ὲ]1 Δ τὶ ρογοίρέοηε μέ ἰϊέαέεηι, Τοτγθια. ἯΙ, 7. πὰ νοτθὶ8 τη 46» 
εἶδε, ὅϑεν οὐκ ὠφεληθήσεσθε, τποᾷθ Ὠ0]}] 8) ρεγοίρ εέξδ εέξο 
Ζζέαέεπι, -- οῶ ΗΙΡΒ. ἃ πὰ, θααρέηγοπι α50. Β5.ΤΧΧΧΥΤΙΙ, 
22. οὐκ ὠφελήσει ἐχϑρὸς ἐν αὐτῷ, ἈΛΏ1]) ῥγοἤοῖοέ Ἰοϊπιϊοῦδ ἴῃ 
εο. Οοπῇ. Μδῖι, ΧΧΥ͂ΙΙ, ,)4, 108. ΧΙ, 109. - 5 ΗἸΡΒ. ἃ 

᾿Ὡλὰ, γοργὸ. Ῥτον. ΧΧΥ͂, 5. ψυχὰς γὰρ τῶν ᾿αὐτῷ χρωμένων 
ὠφελεῖ, δοϊπιαῦτιδ Θμῖπι 60 υἱδηῖξοτι ῥγοαῖδδε. -- ΤῸ, περεξιειπι 
εαἷο. Ἰετοια, ΧΥ͂, 10. οὗτε ὡφέλησα. οὔτε ὠφέλησέν μὲ οὐδεὶς, 
τό ἠοοπαγανὲ, Ὡθᾷπδ ζοσπονανίέ ταὶ ὶ ααΐϊδαπαπι. 18 ων 
δαέιι8. Οαρροίΐο Ἰορ δι άπτι νἱἀοιας ὥφλησα δὲ ὥφλησεν» πεηπ9 
αἰοὗδο (τπυυῖυο 80. δὲ ἔοεποτὶ δοοὶρίϑη 0), ποᾷι6 ἰδδδεέ ταῖδξ.Ἅ 
Ὅν τδπ|, ἔΟΘΒΟΙΘ 80. ἃ π|6 ΔΟΟΙΡΙ6Π4ο0. - ἪΝ, ἑωσνο. 168. 
ΧΧ, γ. Τορν. 11, 11. οὐκ ὠφέλησαν μὲ, ποτὶ ἑμναγππέ 860 

δαναγμπέ τα. δ8ϊ:-. ΧΧΧΙ͂Υ͂, 28. τέ ὠφελοῦσι: 4ᾳι!ά γερογέα» 
διεπεΐ ϑδρ. ΥἹ, 5. έοηγεδ. Ἠαΐ. Ρ. 475. οἱ 1622. οἃ, Πείοξ. 
““ἐεολέη. αἱαί. ὧδ νἐγέωέα 58. ὩΒὶ ὠφελεῖσθαν ορροπίζον τῷ 
βμάπτεσϑαι. 



σι... παρ .-- 
»“ 

᾿58ά ὭΦΕ ΔΗΜΑ --- ΧΡ ΑΣΙΣ 
ἊὯΦΣ᾽ ΜΕΜΑ,., μέξϊἑέαο Ε ααλωπιεπέμυν, δη20 Ζιεπιθη ἔχετε. 

Ὁ ρατῖ, ΗἸΡΒ. οχ 51» Δ Ὦρα, ὠρέξἐἑέαέσπι αὔογσης. Ἰοτθιι, 
ΧΥΙ, 18. ΝΝ 

ἼὭΦΖΕΔΟΝ, 1. ᾳ. ὄφελον, μείπαπι. ᾽ν "Ὁ, φιὲε ἀαδίεῦ 
Ἐχοά. ΧΥ͂Ι, 5... : " 

ὭΧΡΑ νοὶ ἜἌὭΧΡΙ,Α ν, μαΐϊον, 10), γωδίσο. Ὁ δαΐ. 
ΧΧΥΊΠ, 25. ὉΡ1 οο, Οχοηὶ ὠχρία Βαθεῖ, ᾿ Ἰακο]οροιάμβ οεὲ 
Ῥαδέον φερδέτπυ δα γέρον γοοέμγ πο. 

ΧΡΙΑΣΙ͂Σ, ἰάετα, γρη5, τωδέφο.- Τβοοί, Απιοε. ΤΥ͂, 9. 
ὠχριάσει. Νίδιτίο ἀποᾳμθ δἰυβ κε δρυᾶ οῤίμοοπι 11. 1Υ͂. Ὁ. 
τς δέβομι. 187. Ἰδίᾳ οπὶ ἐκτέρῳ οοπιαηρίζωτ, 

Ἀ 

π ΕΞ 

᾿ΕΙΝΙΒ ῬΑΆΤΙΒ ΟΥἾΝΤΑΕ ΕΤ ΟΣΤΙΜΑΕ. 
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ἈΡΘΕΝΡΑ. 

ῬΑ Β.5. ἫΝ 

Ῥταοέ. ΧΥΤ, }, 46. Ῥοβὲ ̓ ΔΜΕΡΗΣΣ - γοκ. μᾶθο Δ6486 
80 Ῥδυ]ο Ῥοβέ ποίαία ἀποσχέω. ἔθη τοροτῖτος 18. ΤΒοϑϑυτο᾽ 

««Βξοίίαηο. 
Ῥτιαςῖ, ΧΧΊΙ, 1. 84. ΤΌ Βαγῖνν - Ουοά εἰ τράνα 6 ἘΡ. ΙΝ... 

ΝΙπε61 ἃ. 1γ8ο. ὁ 
9) ΟΡδοεναῖίο δά' ΒΕΕῚΝ Ἐ ΘΟ αΙ15 ΧΥ͂Ι, 8, 4835 ΠΑ ΡΛΗΝΣ, 

ἢν, δὲ ὀχραηαϊΐ αἰαπὰ πιοᾶπι δορθν ἐδ, δχβῖδι ἴῃ Μίβοοίι. 
1ὴρδ. πον. οὶ. . Ῥ. 11. ἃ. .1}47: Ροϑὲ οδἰξυαπι. ἐρίξοῦ 
Βεείῥὲ εἀϊιῖ8.. ᾿ 

10) 0168. αἷδ' νἐρὲϑ παξϊξεία, αϑήμσ (Ὁ δογιρεϊ ἐϊωεένἐδιια. 
Ἰλπδαῖα ἃ 7οζ. Μ]δρῖγ. σον ϑϑϑέδη, ἴὰ Οτγδιῖοηθ ἀς Ῥγαθοοοῖδιιφ 
Φγμἰὐξὲθ ν. 35. 564. 

Ῥι. 4.}. 12. - ἸΆΒΑ͂ΣΑ' ΝΙΣΤΟΣ, ἑποκρδογαίμο, γιοῖξ 
δασπιέπαΐνδ, ἱΐδσι ἐ Θ.Ρ6Γ8 αοἰογῖδ., σιὲ γιεέϊέα ἀοϊοτέδειο ον μοΐα-- 
ἔμγ. Οὐοά ΜὶααείάονΡ Γ᾽ ἴοι Ομ ο λοκαρί. δὰ Το. ΧΧΊῚ, ,8ὅ.. 
Ῥπτοῖῃι δγνηπιαολὲ αρπιοηέιωπι «γγίαοίπε ἐχ (αέ. Νίοες. Ρ. 
ὅ65., στάδοα 1ἃ νει τι ἐ88: καὶ ἐξαίφνης εὐθυμοῦντες καὲ 

ἀθασάνιστοι εἰς ἄδην κατέρχονται. Νϑηὶ Ἰσῶ ἢ. 1. πο. 

αὐρτοίοδ, 86ἃ ἐγίϑέθε βἰροϊβοαϊ.. ὕἴ ΣΘΟΥ ἴδαιθη, τ γαῖα δ- 
ϑυμοῦντες καὶ ἀβασάνιστοι ὁκ Ογέρενιέο ΟοἸπτλδπεατὶΐβ ἐῃ ὙΠ’ 

,. πιαοδὲ τοϊαυλαβ ἱσγσορδοτίηῖ, ΚΑ, 
Ἄ, 50 1. 8, Ρδϑι ομέέξιΣ - Ζοπαγαὸ Ζοχ, Γ᾿ ἀβέβαιος. ὃ μὴ 

παγιος. . 
Ρ, γ᾿. 1.1. οϑὲ - Το. 1. 12. δῶρον ἀγαϑὸν, ἀοησαι, 

ΒΥΘΏ Ὁ8 8.. ΒΔΟΤΙ οἴαπε, δταίαπι δὲ δοοθρίδηι. Ιυαάπ. ΧΙ, 41. 
αγαθὴν 1. 4. συνετὴ» ΚῬγμάεηιδ, πᾶτα ν᾿ 10. οἱ ᾿ σύνεσις λόγων 
εεἰϊδυϊζαγ. -: 

Ῥ᾿ 9.1. 4. ρυ8ὲ ἐπιμελῶς - ΤΟΡ. ΧΠΙ;, » 10. Ιαυᾶδα Τλουηι 
ἀγαθῶς, Ὦ. 6. φμιαπέιπι Ροέθθ, φμᾶπι σρέϊπια, ΒΘΌΓ, 5" 852. 
τς Ῥ. χά, 1.. 18. ροβϑὲ ἀναπαύσει - ἜοΡ. ΧΙ, 15. ἀγαπᾷν 
εδὲ δρηροἱδα αὐέοενε, ἴὰ πὰ ΜΕΝ Ε δΈΠ0 ΒΕ Ἐ ΘΡΙΒΣ 4ποφυο 
ἴ Ν. Τὶ 0τὶ8 τοροτγίτυγ. 
- 
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Ῥ, 15. 1. 15. ροξὲ ἀπιαέ -- Οδοϊοτυπι ἐσηξασ ὧἀδ ἢδο γοοϑ 
Οτορογέμπι ἂς 9 αί. Ῥ. δο. εἀ. δολαείον. 

Ῥ.16. 1. 16. Ῥοβὲ 8γδὶε. -- Αἀάα Σιέγπιοὶ, ἈΗ͂, 6, 595. 
Ῥ.17.1. 25. ροβὲ ἀκοὴ -- Οδϑίδεουι νἱὰθ ἀθ Βαὸ νοὺὺ Τοὐμὶ 

Ἑχομγοώπι 71. ἴθ ΑΤροῤίοπὶὲ ϑορλέρίαα Ζοτῖο, Τοπιον. γ᾽, γ35. 
Ῥ. 45.1.25. ροϑὲ αε, -- Σιγπιοῖ, ΜΙ, χο, 27. ἀγιαστὸς, 

ἀγιαστία. "ἢ ἶ 
Ῥ. 46. 1. 28. ροδῖ ἀγισεία - Ἀἰγπιοῖ: Ομάέαπεπι 4, 50. 

ἀγιστεία ἁγιωσύνη ἔστε. ἅγιστον, τὸ σέβασμα. Ἀδρετίτυς 480- 
4υ8 μαϑὸ νὸχ ἴω “Ἰαγπὲ Ῥγοοίο Ρ, 45. υὐὶ ταπιο ΖΒοἱοεοπαίν 
καστοίας τΡΟΏΘΤΙΟ ΠΊΔ]011, : 

Ῥ. 7.1. τ5. ροϑὶ σενῶν - Αἀά6 Ζιγπιοί, ΜΗΙ͂. γα, 15. 
Ῥ, 27.}. 82. ροδῖ “4. - Ζοπαγᾶς 76ς. 406. ἀγκύλη, εἶδος 

ἀκοντέον, σημαίνει δὲ καὶ ἔργον τὸ τῆς σκηνῆς τοῦ ωσέωας. 
Οοπέοσ. ηᾳποηιο “4 ογεϊ δα εογοῖ. ν. ἀγκύλας. 

Ῥ, “48. 1. 85. ροδῖ τόπους - Αἀάδο ΕΕἰγπιοὶ, ΠΗ͂, χι, 46, 
εἴ 615, 57. 

Ῥ. 58, 1. 2. ροϑῖ λαΐεδέ - ὕοπκ ἄγρωστος τοροτίτυς 450- 
4υς ἴῃ Ἐἐγπιοῖ. σμαέαμο 5, 7. αὐὶΐ ρμεῖ εἶδος πόας χορτωδους 
ἘΧΡΟΒ ΩΤ. ᾿ Ὡ ᾿ κ᾿ 

Ῥ. 58. 1. 11. ροδῖ άι. - Αἀδε Ζέγπεισϊ, Μ. χ8ο, 8:. 
Ῥ. 42.1. 1. Ροεῖ 3. - 1 Μδοο. ΙΧ, 40. ιάξωμεν δακχίδην, 

εἴδιοϊοιιυ8 (πο ρ6 50]]1οδπάο τόρεὰ Ποιησιγίι, ἔοδῖα 10- 
54Ρ}0), ὧκ Βεαοοβιίάοβ υὐἱείαῖοτ. γἱάθ δθαὰ, ; 

ες ΤΌ, 44,}]. 1 - ΑΔΑΡ, «441αν. Νοιῖδηι παϑηδἷβ. δπαὶ 
. οἶνῖ]18 δοχῖι8, ποβῖτο Νατιίο σϑοοροπάθῃβ, μοθε, ὙἼε, ἀδ 408 

σοοο οοπξ, δὲπιοηΐε 7,65. ἀδὸν. Ρ.. 4. εἃ. Ξιοΐλλογη. Ἐπν, ΥἹ, 
γ5. ἘδιΒ. ΠΙ, 7. 15. 1 Μαοο. ΡἼἯΓΡΊ, 43. δὲ 5 Μδεοο. ΧΥ͂, 37. 

ι ὯΙ Θχρτο889 νὸχ ϑγγίαοα ἀϊοϊτυτ, 
᾿ ΑΛΑ͂Ρ - ΝΙΣΩΑΩ͂Ν, «“Ἅ441αν « πίδαῃ. Νοιιθῶ πιθη918. 

ἘδΙΏ. 1, 1. 860. νοέ. «(γωπα. θὲ ψισὰν δκρ) οδιξοι ἐδ οδυν 
δἀθάϊτηι νϑάδιξ, ᾿ 

ο΄ Ρ, 45.}. 46. ροδὲ οαρμξέ .«- ϑῖο ηυοηθθ δτδδ, δὲ 
δυτηϊζυς ἀρυὰ “ήοίάαπ. Ὥὥγον. 56. δὶ πὸχ,, ουἱϊ 50}07" ΠῚ ἐδῖ; 
ἘἈοῖαϊ ποοΐόπι, 4086 δἰ μΐ δι πὸ ΒαΡοῖ, Αἀἄάο Οὐγαη. δυν 
ΨΙΙ, 589. : 

Ῥ, 45. 1. υ1ξ. ροεῖ αἰδοφωξέω; - Ἐξοάδμι δϑηϑὰ δοοίρίθῃ- 
ἄστπι 4ποααα δὲ :ἰ4. ὙΠ], δ, 9. Οοαξεε φαοαυδ Ζεςίς, Ν, 
Τ'! 2. ἃ. ν. ᾿ : 

Ῥ. 47. 1. 8. ροεῖ “4. - Α4(ὲδ. Ἐπέλαν. ΧΥ͂, ο. ἀδελφὸξ, 
ἑξνοηΣ ϑδῸ γορπὲ σοηδοῦδ, 0011. ΧΙ, 9. υδὶ Εἰδες δῦ Α.» 

᾿ἴδχουχὸ τῆς βασιλείας κοινωνὸς ἀϊοϊτωτ. 
Ῥ, 48.1. 46. ροεῖ δοριρογιπε. -- (0149 απος ἰαυάδλ ““γπέσθ. 

γιίμο αὰ δοαιλέκηε Ρ. γ4.) ; 
Ῥ, 65. 1. 81. ροδὲ ραϑδὶπι -- 6. ΟΥ̓͂, 15. καὶ ἦσαν τὴν 

αἴνεσιν αὐτοῦ. Ζοπαγαδ 7,οχ, Ἰοοϑ, ἦσαν, ὑπῆρχον, καὶ ἀν 
τοῦ ὕμνησαν. καὶ ἐδόξασαν. 
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Ῥ, 68. 1. 20; - ̓ ᾿ΑΖΩΤΙΣ ΤΙ", «ἀφἀοίϊοα, Ὦ, 6. δέπρωα 868 
«ἑαϊδοῖο ἑποοϊὲς «86 οαὲ 56 ΑἌἸσοέξ (τῖ8 2Ραἐαεδέϊπαδ) δαπι- 
γηεσεξ εἰ ργοργία. Ὀντναις ΟΒδΙἀ. Αϑμοαάίορ. Νέμοιι, ΧΤΙῚ, “4.᾿ 

. Ρ, θ9. 3. 42. ροϑὲ “3. - ψοῖθυαι ἀϑεμισεῆσαι τοροτίτατ 
ἀπ Τἐγπιοΐὶ, ΜΙ. αὶ μετ παραγομῆσαν ἀχροπίτυχ. αὔεδ 

Ρ. γο. ). ,χ 6. ᾿ΑΘΕ ΣΜΩΣ, ἐδίδοίεα, ποζαγίε, οσπένγα 
ἦερ65. ὅ Νίδοο, ΥἹ, “5. 560. οοἂ, “4 δκ. ὉὉὶ άπ Ἰοοο ἀϑέ- 
ὅμως. ΕΣ 8115 Ἰοοἱδ δἰπο ἀυθίο σϑοροπϑῃάμπι δὲ ἀϑέσμοις. 146 
8. ν΄. ἀϑεσμος., : πὶ: Ἢ 

ΤΥ... γ2, 1. 20. ΘΕ ΤΗΣΙΣ, πιοέζο γεὲ 6 ἴαοο, αὖνο- 
ξαΐϊο, αδροίζείο, Θτίδτα 1. ᾳ. ἀϑεσίαγ ηποὰ νἱἄθ βιργα. ὉΨΏ, 
Ῥταφνανίραξϊο, γμεγβαϊΐα. γι, ἸΧ,. 7. ἈΡῚ ρτὸ νυ]ραῖο ἀϑεσέᾳ 
“ἀῃ ἍΔἰεα. δὲ Οοπιρέ. ἀϑετήσει ἱερίτυτ. - ν»ῶθν ργαοναγίοαέέξο. 
1 ὅ8:). ΧΧΙΥ͂, 12. οὐδὲ ἀσέβεια, οὐδὲ ἀϑέτησες. ιοταιο 1ο- 
Φὺβ ξωρὶς 1γοπιπιῖξ ἀο ΗΒ οέἑξ ἀμ ὶρουτίαι, Ζᾳαειδ, Ἐρ.51. Τοῦ. 
ἯΙ. Ορρ. Ῥ. τά4. ἀϑέτηαις τῆς πίστεως. 14. Τ. 11, Ρ. 659. 671. 
Ἰνακέαπς. Τοτα. 1. Ρ. γάά. ἀϑέτησις τοῦ ἰουδαϊσμοῦ, οἵ τῆς 
ἁμαρτίας ἀρῃὰ ϑδοογαί. ΗΠ. Ε. 1. 11, ο. ὅγ. ΤῬλιοχεπιῖς Οἴοδ88, 
ἀϑέτησις. αἀδοορέϊο. Οδοῖοότυϊα νἱὰθ Ζεκίοοπ ΪΝ. Τ. 5. ὦ. Ὁ 
᾿ς ηἧ,. 1. χἢ, Ῥοϑὶ ἀγωνιστὰς .- Αἀάφ Εἰγπιοί. ΜΙ. 669, 

260. πηγοὺς ἀϑλοφόρους. ες ΝΣ 
᾿ς Ῥ, 70... 12. ροβὲ "δεδέδοληοίογ., - Οαδδῖοσαπι νἱἀθ απο 

Ἰδαᾶδι ϑολαοζονγμδ δὴ 2)έο". Παϊέο. ἀ6 σοπιροῦ. ψνογῦ. Ρ. 45. "Ὁ 
Ῥ, 80. 3. 27. ροφῖ εοδύδεδ -- Ζοπαγαϑ 1,6. ο8ά. ᾿Μοικίσατο, 

ἐμάστιξεν, υδὶ Τὐδπιαπηιδ δἀὰυ οἷς Ἰοσιι Ζ)έοπὲο ᾿Ρ. 1Χ], 7. 
ὩΒΣ]ορίτατ: τοὺς μὲν πλῃγαῖς ἠκίξετο. ἐν ἌΝΩ 

᾿ς Ρ, δι. }" δ. μοβὲ οσαμάαπι - ΟΟδδοίθγιπι 46 νοοΐβ Βπΐ8 
ΟΥΕ ΒΟ ΔΡΗΪΒ δὲ δἱρηϊβοαιίομα νἱάθ 2. γέ ααὐ Ολανέξοη. 
Ρ. 255. οἵ ίογδοη. δὰ 2οδν. Ρ. 506. δῦ. ᾿ 

Ῥ, δι. 1. 46. ροδῖ 25, -- ὸ Π7α86 δὰ 7,.εοπηὲ5 7) ἑαοοπὲ ᾿ϊδέος 
ζίαπι Ῥ, 20θ. - ἐδ Ὁ Ὑ ολρττςς οἰ 

ΓΘ, ὅ..}. ι6, ροδὲ πιφῖδ -- οἴ ἀδὺ: Ἰοαᾳυθηάλ Ογδθοοόσαπι θὲ 
1 διϊποταιν. οομνβηϊβηῖοσ. Ὑ149 ϑολγαάεγεπι δὰ Μἤμεοαθεπι ἢ. 
136. 864". οἱ αν. δὰ Ο᾽αμᾳ, Ρ. 600. φ τ με τς 

Ρ. 85, 1. 13. ροδῖ 2, - οτῖῖποι πο 4φυοάυθ ᾿ῃδογίρεῖο 
οδται 28 ἱπῖοσ ᾿ἰδσοβ Δροοσυρδοϑ Υ΄. Τ. τοδὶ, τῶν τρεῶν παί- 
δων αἴνεσις, σαπέξομην 66 ᾿ἰγπιηῖε8 ἐγ έμμι ΡΜ ΘΥΟ οι 8. ἔπε ΦΤΆΦ7ΤῈ. 

Ρ, οι. 1..1λ8. ροβὲ “8, - δὰ ἀθδπι Ἰοουτι ρογιϊπδῖ ρ]0888 
Ζοπαναα 7,65. δά. εἵλετο, ἠθέλησεν, 6011. ἃ ΤΠ 685. Π, χὅ. 

Ῥ, 92... 58. ροβὶ αἱρῷώ -, 6 οοπξυβιοπο αἴρειν οἷ αἱρεῖν 
1 ᾿ἰδτῖ8 νσοΐοσυιθυϑ νὰ Ἡεπιοίογμμδίωπι δὰ Αἰγιϑέορἦ, Ῥίμέ. Ῥ. 
4οά. οἃ. χοο. ᾿" ᾿ » 
᾿ς, ο5. 1. 48. Ῥοδὲ ζῆλος -- Βοολπαγίμε έογοΣ. Τ΄. ΤΠ. Ε, 

6ιδ. ᾿επηδμᾶδε ζηλωτικὴ, αυοὰ πιυΐϊδῖυα; Ῥαηΐαϊ ἴῃ καρδία 
αἰσϑητικὴ, 4φαῖαᾶ οἱυιβάδην οαρὶεῖβ γ. 10. ῥτὸ Βοῦτ. 915 2ὺ ἸϑριθαΣ 

. δαρδία αἰσθητικὴ. δεὰ αἰσϑητικὸς, ἂξ γογμδουϊαπι ἐπι πα οῖ, 

͵ 

», 
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εἰΐαιιν ἐγγέἑαδιίϊδην, ἐγαοιπάμηε δὲ αὐ ἰγαπι ῥγόοϊένοηι εἰραϊι- 
βοᾶτε φοϊοδῖ, ᾿ ΝΝ 

Ῥ. τοῦ. 1. ὅδ. ροβὲ απέοοεαάετπεϊδιιθ -- ΒαταοΒ. 1Π|, 15. αἰὼν 
αὐϊοοῖῖνα δυπεζιγ, δὲς τὸν αἰῶνα γρύνον. ἔεεῖρ. ἐπ ἀείδγ)ι0 
ἐε ΠΡΟ ΓΘ. ᾿ ᾿ : 

Ῥ᾿χιι. 1. 011. - Αἀδά Χιγνποί, [Η΄. 4ο5, 40. 
Ῥ. 118... 6. ροδβὲ ἀχκαριαῖος -- ἴᾶτωη νῖά6ο, ἀκαίριος ΄πο- 

486 Ἰόδί ἐπ Εἰγπιοῖ, Θιιάΐαπο Ρ. 5665. "1. τά.’ )ὸ Ἔχροῃΐ μὲν 
ὁ μὴ ἔχων καιρὸν. 

᾿ς Ῥ, χ8.], 4, ροθὲ 852. - Ξέγπιοῖ, Μ. 4άρ; 7. ἀκοπέαστου, 
μ᾽) καμνοντεές. 

Ῥ, τό. 1. 58. ροϑῖ σοαϊωονέπξ -- Εἰγπιοί. Ομ. “5; 4. ᾿ 
ἀκτὴ. ὃ σημαίνει αἰγιαλόν. ποὰςς ὦ 

Ῥ. 146. ]. 584. ροβῖ πιριπαϊξ - Ἔου. ΨΗΙ, 9. τ᾽ ἀληθείας, 
ἐπίερτο 80 δἴποοσο δηΐπιο δἀ ποσοῖς, τονογοπτδ [οἱ οοπικιοῖπ δ. 

Ῥ. 153. 1. 15. ροδὲ ἠδωπι -- Ζομάγαον 765. δ05. ἔάλω, 
ἐχρατήθη. ΙΝ; " κῇ 
οὐ ῬΉ χ65. 1. 81. ροβὲ ἐωρεγϑδὲένέδ - απο ταυΐβεα δοπζει τί 
δἴαϊυο, [οΡ. ΧῚ, 12. ἄλλως Ἰἄδιαι 6586 4ποά μάτην, ;ἂἴ ἔτδηπδης 
ἐϑῖ Αγιοορπαπὲ, ν. ο. Ἐπ. 11..ὁὲ Ανὶδ. 4. Υ᾽͵Άάδ᾽ ᾳφυοᾳυθ 
Τρωξονιπι αἂ Τλμογας μ. 260. π. 8. - Ἐο τ τὰς ; 

ἢ Ῥ, χγι, 1. 27 Ροβὲ ἃ. ὁ, - Ἑσοτῖδεβα δυό ΤΙΡΧΧ' ποιίοτο 
ποχηΐηθ, αποὰ νΔ}}} ἀεἰπᾶδ δαεβίξ, ρχο. ἱρποιξοτδ᾽ δ᾽ ἀπε. 
ηυαῖο υἱΐ πιδθοτυπῖ, Ἧ4}115 δαΐίιν οἷτοα Ἰδοιίπι ροβίθα αἀἱοὶ 
πὺ 3.) Φαϊϊα δαἶὲδ: “ 

“ΟΡ, 180. 1. υἱε. ΤΟΡ. ΓΕΙ͂, 16. ἀμαρεία ἀνδρὸς, ᾿Ι)λοϊξιιδ 6σπ»- 
οὐδίταθ ουηιϊ νἹτο, . ; ες 

τ Ῥ, ιδ2. 1. 16. ροδῖ ἀέοέμπε - Ὑιὰ6 φυοηυς Ζύξέμιαμσιειαν 
αὰἃ Ζοπάγας 7,εχ. ο. τ66. 4π ΠΝ δὲ ΙΕ σοηξετξ, αυοά εεὲ 
δειϊοτὶ θυ Εταοῖθ ἔοδϑοα ραγνα, 4μᾶα σρτὲ αμὲ κογεῤ ἐγνὲρ ατιέξεῦ. 

Ῥ, 193. 1. 5. ῬΡοδῖ ᾿“μυρέτης - 6οὲ  αέοξεπασν. Οἐσεεαθ 
'ϑαογαϑ κα ΠΠεογολίο Του. ἵ. ἘΠ. Θρωδο, ρῥέϊοῖ, Ὁ. 1.7.5. 

Ῥ. 1:οέ. 1. 27. ρΡοδὲ 054. - Ἐδάθαι γὸχ τοδεϊπεπάα 
ἀυοφῃς ε8ὲ Δεσβιοιὀκίσο Ομαΐαηπο 46, 10. υδὲ Ἰερίεαε: τὸ 

᾿ϑηλυκὸν ἀμπλακυία (158: ἀμπλακία) καὶ ποιητικῶς ἀμπλακέη καὶ 
ἀμπλάκη, ἤγουν ἀποτυχία τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ὃ ἔστεν ἁμαρτία. 

Ῥ. 199. 12, Ροϑὲ οὔδέαέ - Ῥτδοῖος δαοιουϊτβίϑ Οὐά, 
ϑγν. Ηεκ. Μεαὲοί. - : 

Ῥ. 4200. 1]. 43. ροκῖ γένοιτο. -- Τιονὶε. ΧΧΥ͂, 553. ὃς ἂν λυ- 
τρώσηται. ῬἘμέραέμα 166|1686 νἱάοῖατ ὃς ὺὐ λυτρωσηταε, ᾳυοὰ 
Ῥτδοξεσεηάυπι 68. , . 

Ῥ χοά. 1. Ρεποἷε, ροδῖ δέ67 676 - Αποῖοτο Ζοκαγα 1. 6-. 
χ7γ8. ἀναβάσεις ῬΒ6ἴαι. 1. 1. δ πε οἱ εὐσεβεῖς λογισμοὶ περὲ θεὸν. 

Ῥ. 2οὔ. ]. 5.0. -ὄ ΑΜ ΝΑΒΕΙ ΝΝΩ, ὑτὸ ἀναβαένω. ι Νίαοο. 
ΥἹΙ, 48. ε6ο. οοἄ, “465. ἀνέβεννον. Ὑιάο ἰηξτα 5. ν. ἀποκεέννω. 

Ῥ. 210.}. 190. ροδὲ οαὐεξαςσίσδαξέ - Ὑιὰς ἀποαπο Ζαΐξξοτες 
Ἀοπιαποα Οοα. Ολέδ. 1)απίεἰές Ρ. 575. 
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; Ῥ. χιι. 1. 53, Ῥοϑξ. 9. - ἸΌΝ οοοΐάο. Ὥφωοι, ΧΙΗΙΠΙ, 

«αἰναγγέλλων ἀναγγελεῖς γ ὯΘῈ φυοᾶ, Ἰ6ρ6 πὶ, 4086 ἀυτγίος ἐροία 
νἹἱἀοτοῖον, δ 0}} τὸ νο]δηῖ, οἱ Ογοέξω δἷὶ ρεύβιδάεβαῖ, 
δοὦ αυοὰ Ιαροεοαῖ ἸϑΊΔΟ. ἼΔΠ, );ἈξΠ οὔδοσνδι δαμν. Οαέπιοέ. Νιἄθ 

᾿ς 4ύυοσῖο δά ἢ. 1. Ποιδὶραπέξιπι. “ 
Ῥ. 4ιῶ. 1. 11. Ῥοϑῖ 7,οἱὲ - Ριε. ΧΧῚ, 54, ἀναγγελήσεται 

τῷ κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη. Ζοπαγας λὲς: 196. Βοο [600 δἅ- 
ἀυοῖρ ἀναγγελήσεται Ρόν διηγηϑήσεται ᾿πτοτρσοίδιυτν, 

Ῥ, 210. 1..ὄ 16. ροεὲ ροαῤωγίγεπέ - Τμοίαη. Ῥοομάοηι. 5η. 
νπωλήκων ζέσας. 146 φυοᾳυδ 80} ἐχκζέω͵ οἵ ἔκξεσις ποῖδιᾶ. 

Ῥ, 227. 1. 40. Ροδὲ 6δὲ - Τῃ λϊϑέ. δώδασιι. ν. 52. πἰοὶ ἀνα- 
«αλύπτειν εἰ ἀποκαλύπελιν ἦπι οοἠά, δοηξαπάμυπταν, ἀνακαλύ- 
μὐῤ τ. ποῖδξ νϑέαπιαῖι ΤόπεοΡΕγΟ. ᾿ 

Ρ. “4.28.1, 8. θεὲ πένει - δὶ ἀνακεῖίσϑαε Ὠοῖδι οἔξοφριπι ᾿ 
τ ὐρθός, 

Ῥ, “58. .]. 14. Ῥοϑε 42 - Εἰγπιοῖ, Ομαάϊαπῶπε δι, ή7. 
ἀνάκλησις δὲ ἀνακαλεσιες. 

Ῥ. “54. 1. χὅ, ΡῬοδῖ στήριγμα -- δροπέμδ 7166. ϑεοῖ. Χ, 
111. ἴῃ Τδέθαιο οτίπιμίδοο ταδύῖοοῦ νἱάϊτ, πὶ 400 Ἰερίϊτατ: 
σὰ ἀναλήμματα ὑπὸ σεισμῶν καὶ ἀμ δ είς διαλελυμένα ἐπε- 
σπεύαασεν.. 

Ῥ, 568. 1. ΡΘΏυ]Ε. ρο8ὲ 321. - Οποβαπάεν διγαίορ. 6. 9. ἢ 
δὲ ῥᾳϑυμία τὰς ψυχὰς ἀνάνδρους καὶ δειλὰς. ἐποίησεν. 

Ῥ, “ὅ9. }. 56.. ροβὲ ὁδάιε.. - οἱ ζαίοξόπαεν, Οἶοδ8. φαοῦα8 
ἐς Ἡοογολῖο Τ. 1. Ορμεομέ, ρλέδοῖ, ν». χγ6. 

Ρ, ,άο. 1. 22. Ροβὲ πιρρμοίγμα - δὶσ Αἵνἐδέοέεῖδε Ηρ. 
ἀπὲ. Ἰἰὺ. ΥἹ]. ο. 21. ΠλδΠΒ1 ΌΒΩ τι Διἐκη Δ] ΒΡ α8 ἐειραῖδ τὰς συνη- 
θείας νοοδῖ σεμνῶς. 

Ῥ, )ά6. 1. 5. ροϑδὶ ἀεπέρνπαέα - Σιγπιοί. Ἵ. οδ, 6. ἀνα- 
πλήσεις, ἀναπληρώσεις. ἐκ τοῦ ἀναπλώ. 

Ῥ. “56. }, 16. Ῥοεῖ γι ν)"»} - ψιάοίωΣ φυοαπθ ΔῈ ἡμεῖς 

»ιΐε Ἡθριδοῖβ Ὡρῃ σηΐπβ δίᾳυῃϑ Αγδθῖθοβ ἀυρ]εκ Ψ ἔωΐδβδβθ, 
δἰ"ορ]οχ ποῖ ῃ6 Ρὶ 4ὲπ, εἴ ρυϊῖυταῖο» Οαίπ, φυοά ἐκ ἀϊνοτεὶδ. 
ποιϊηῖδι ἌΡΡᾶϑτγεε, 4δὲ αυϊάοθαι ρος ὶ Βαργαῖσθ βοτίρῖα, Ρὸσ 
Τ᾽ νόσὸ ἃ Οσδοοῖβ ὄχργεϑβὰ δύῃ, 

Ῥ. 7.1. ά. Ροβῖ ,)7. -ἰ Μίαοο, ΙΧ, 45. ἀνέτειλαν, ἴὰ 
Δποοαι ῥτοάίεσαμε, αυὶΐ πϑιῖρθ δῃῖθα ἀδάϊτεὶ Ἰαϊαοτδῃξ, 1. 4: 
ἐξέκυψαν ἴῃ αἸῖοτο τηϑαῖδτο. Κζμῖρ. Ἔπογέξ διηξ. 

“ Ἐ..258. }, 15. ροδὲ οεφιι. -- Οδοιετμι δδο νὸχ 4πο4π6 
οοουχτῖς ἴῃ Φογρλγνγίο ας αἴέτο Νγκιρῆ, ο. 20. Δάάο διξοονὲ 
7166. 4. ἃ. ν. 

Ῥ. 4259.1. 22. ροϑβὶ 8. - Ἰοῦ, ΤΥ, 4, ἀνατροφῇ ἴῃ 6ἃ. 
Ορπιρί. Ῥεγρεσδιι Ἰεξπες Ρτο ἀναστροφῆ. 

Ῥ, 26ρ. 1. 2. μοβὲ “46. - Ζαπατας Ζ6ς. τθρ. ᾿ΑΝΑΦΑ-. 
“,ΑΝΤΙ ΑΝ, οὐκ ΝάΦΑ ̓ ΊΔΝΤΟΝ λέγουσι. σημαίνει δὲ 
τὸν φαλακπρόν. ἡῶ 



ῷ ἀοπὶ , ῷ τς ἃ 

δοο ΑΘΘΌΕΝΌΑ. 

Ῥ. “8.1. δυξερδηυῖε, ροβὶ δε - Οδδἴδσιιι ἀνϑραξ, Ἰαρὶὲ 
. ἤῃ πιρᾶϊα ἴπδυτὶ ϑρμδητοβι] δὲ, οομιπιεπιοσαῖος ἀαοαῦο ἴπ 

Τεοπῖϑ  ὲέαοσοπὲ Ἡϊδέοτέα οχ. Β. ο4, 2“. - 
Ῥ. “80. ). 4ο. ροεῖ, “6... ϑῖο φυοᾳῦδ ἄοπιο ῥτὸ ϑέγρο ρο- 

πἰΐϊυν δρυὰ )αγέξαέεπι ΤΥ, Ἐρ. 84. πες φιέοφιαπι δον πιδὸ 
 Ἐὲξδὲ σταέμϑ ἈοΥΩΟ 68. ἊΝ ἮΝ 

. Ῥ 481. 1. 17. ροϑὲ “ωβρὶς - ὅ Ἐπάν, ΤΧ, 4άο. ἄνθρωπος; 
πιὰβ, νὶν»), ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως γυναικὸς,  μέγέωδηιθ δ6πιδ. 
Βατιοῖ. ΤΊ, 1. ἄνθρωπος, λοπιο αἷδ ρίεῦο. Ἰθιὰ. ν. 5. ραξεν. 

Ῥ 484. 1. 52. ροβὲ ἐγοράδμπι - Ἐωγὲρεα, Ῥλοεη. γ. 878. 
ερόπαια πῶς ἀναστήσεις. ᾿ 

ΟΡ, 485. 1. υ]ξ. ροδβὲ δὸ - 8. Ἐπάν. 1, ,4, ἀνέστησαν οΣ 
λόγου τοῦ κυρίου, πιΐμδε ἀϊνίπδο δνδηέι οοπιργοδαέαο 8, δοη γ- 
πιαέίαο διώπέ. Ι 

β Ῥ. ,86. 1. 44. ροϑὲ ἄνεσις - 17]}Σαοοδὲ ἴῃὰ 1865. ἂο 
αρπιοπέο οοὐ, ΜΒ ὲδὶ. ἀοῦν. Μᾶδ. (ΑἸον κγ)2. 4.) μ. 15. 
ϑυθοτία δϑὶ δυϑρίοϊο, ΟΧΧ Ιοοο΄ καὶ, οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοὶ οἱῖπι 
δοτὶ ρβ:886: καὶ οὐκ εἰσακούων ἐμοῦ, ποι φααιαἐ5 πιθ, αὐϑτα 
ἱωτογρτοϊδιομθαι νοοΐδ Π553} (4πδ6 ἔπίοσ α]1α ἐδνάπιοι ποῖδῖ}) 
Ῥϑυ]ο 1 ογϊογθηι πϑπιῖτι Θπὶ τ ΓΙ τη 6586 ΘΧἰδιλπηδῖ, 

Ῥ, ,88. 1. 56. ροδὲ απέπιο -- ὅ Νίδοο. ΤΙ, ά. ἀνοίχτῳ ϑρά- 
σεε 860. «Αἰ4. οἰ Οοπιρὶ., δὶ τι Οοἄ. αἵ. ἀνόμῳ ἰερίτατ. 

ΟΡ, 201. 1. 19. ῬΡοβὲ γῴ, - ϑδίμ1118. Βειλὸ ὁδῖ γὸΣ ἀνομοίομιξν 
ρὲς ἀρυὰ διγπιοί. 1. χτο, 49. 

Ῥ, ὅοο. ]. 45. ροδὲ ογασί - Οαδίοταμα δὲ ἴῃ Κ7δέ.. “ἴγιιι- 
εἷοὶ, Ῥτὸ ἀντιδοξεῖν Ἰορίτων ἀντιτάσσεσθαι. 

ῬΡ, 5:10. 1. 51. ροβὲ 25. - Αἀᾷε αέγες “ροοίοὶ. Τ΄ Τ|. Ῥ- 
455. δὲ εἰ Ρ. 434. ἰσόψυχοι Ἰερίτυτ. ᾿ 

Ῥ, 5315. 1. 4. ροεε Βὲρ..» ΑἀΔο δ έγπιοϊ, ΙΗ͂, 85, 5. εἴ χτ5, κι8. 
Ῥ, 518. 1. 8. ροϑὲ γαέέο - Ζοπαγαο 7,οας. 2448. ἄξονες καὶ 

αἱ πράξεις τῶν ἀρετῶν, ὐϊ νἱᾶ. 1Ἱδέπιαηπμδ, 
ΤΡ, 52:1. 1. 4, ροβὲ ὁγαξ - δῖ. αδάμοογδ ὕῬτὸ αδνέρενγα ροιῖ- 

τ, Οοπέ, Ογαονέωπι δὰ Οἷο. Κ΄. Κξεντ. ο. ι5. Ρ. 5821. Ζοπα. 
γαϑ 7,6... 277. ἀπῆκπτο, ἀπηνέχϑη. ϑ 

Ῥ, 5.27.1. 57. Ῥοδὲ ““. - δῖ ἀπαντᾷν Ρτο νοπὲγδ Ἰερίταν 
ἀρυὰ 4νιείοέ. Εἰλίς, ΤΧ, εἰς τὼ κήϑη δὲ μάλιστα οἴονται τοὺς 
συγγενεῖς ἀπαντᾷν, δἷ Οσοίγαγα ἀρὰ Ῥβηπίμπι ΥἹ. Ἐρ. 51, 3. 
οἱ ζαίον. 37α«. ἸΥ͂, 4, γ. ΄ ἄν : ΕΣ 

ΟΡ, 8520. 3. 38. ροεῖ ἅρματος -- [Ἰἄθαι Αἀνοτδίααι οδἰΐδπ 
1ον. ΧΧΧΙ, 2. ἰῃ δάϊε, (ὐπερέμέ, Ὠδβοῖο δὰ ΤΥ̓ΡοργαΡὮΣ ου]ρἃ 
Ῥτο δἰπιρ) οὶ ἄνωθεν Ἰεριτυν. “δ αἑέοπμς οατῖθ οἵ βυθέτις ἐπά- 
ψωϑεν βοτίρδογθηις, ΔΑ. "εν 

Ῥ, ὅ50ο. 1. 2 Ροεῖ ἀποτροπὴν - Ζοπαγαϑ Ζσν, αϑά. ἅπαξ ἀντὶ 
᾿ τοῦ ὄντως καὶ βεβαίως , οὡἰο τό ἅπαξ ὦμρσα ἐν τῷ αγίῳ᾽ μον. 

Ῥ͵ 'δ5ά. 1. 4ι. ροβὲ σοἰέξοξειραϊἑγδδ - ἸαάῖιΒ. ΧΙΙ, .6. 
᾿ἀπατᾷν; υἱ γνοχπδου]υμΣ απὔώλγεπ ϑδαθα γθρετεο δ δίβοξετσ. 

τ' 



! ΡΑΆΒ 1. ν ᾿ὧφρι 

Ῥ. 342. 1. 42. ροεῖ 46. -- Οδοῖοσγυπι Ζρίζ, Τ, 14. δ6ο. ἔξ εί. 
 νιπά, Ολαϊα, περ Όν, ΑἈπιρέδοξξα, δὶ 4111 ἱδτὶ ὑπερήφανον 
ΒΑΡ δηῖ. ΝΖ : ' 

Ῥ, 546. 1. 16. ροϑὲ 26. - Οαδείθευπι οσπίον ϑολαεξογιπι δὰ 
Οτερονέωπι (6 Ἰἑαἰδοὲ. Ῥ. 599. Π π 

Ῥ, 548. }. 1ἴά. ἘΦΠΛΔΑ͂ΤΟΣ,. ἑἐπαοσοδϑειδ, ἐγτεγτεθ)χθεδ. 
Ὁ Νῖδοο. ΤᾺ 11. 8660. οὐ. “«4ἰεχ, ἀπλάτῳ, ἈδῚ τοὶϊέφαΐ ἈΙΡ τι. 
ἀπλέτῳ Θχδιθοηῖ. ' ᾿ 

Ῥ, 550. }. ρδυϊι, ροδῖ ἀμ - Ετίαπι αὖ ῥτοὸ ροϑέ 4υδπᾶο- 
41: ρουΐτυτ. ͵ά6 αγξίαπάμπι δὰ δέεαεἰῥ δγίναθ Ρ, 26. 
ΠΡ, 551..]. 40. ροβῖ Ζεολογέ -- ᾿Αἀπὸ ᾳφυαπιάοηπο ναΐογεπι 

χεὶ οἱ ργοέξιωω ποῖαϊ οἴ μοῖ ργὸ τοἀ ἀδιιάτπι 6δῖ. 816} Νῖίδοο. ΧΥ͂, 
χ8. ἀσπίδα χρυσὴν ἀπᾷ μνῶν χιλίων. Ἐωμέρ. οἴγρδιπι τω διε 
γπίπαγμηι πεΐέΐα, 80. ρτϑῖλο, 00]1. ΧΊΨ, γ)ά. υδί Ἰορίτυτ: ἀσπίδα 
χρυσῆν μεγάλην ὁλκῆς μνῶν χιλίων. ῬΊυτα Θχθοίρ]α νἱάθ ἴπ᾿ 
7η4,, Τεπιορίΐ, Ἠεΐθξ. - Οαπέ, ἐγ. ρον. άά, ἀπὸ πάσης τῆς δυ- 
ψαστείας, ῬΙῸ ἐν πάσῃ τῇ δυναστείᾳ. ἔμῖρ, ἐπ οπιπῇ ροέσηέξα, 
Ὦ. 6. πο" οδδέαπέδ οπλαϊροϊθηξα. 18 ἀπθοαυδ ϑγγωδ. ὦ 

Ῥ, 3554. }. »"8. ροϑὲ αὐλέδοίμν - Ὑετοῖο ἤδ6ο ᾿ποθσιὶ ἤπξοτ. 
Ρτοὶϊβ ὁχ βοσίριυτα ὨΠΜῸ, αυδπὶ τγοῖϊ ποῖ ϑαπι. Οοαθα, 4086. 
4υε δηῖο Οτίρεμποιι ἰπὰ αυϊδυβάδηι Οοἀά. Ἰερεθαῖος, οτίϑ 
4446 νἱάεῖ!.  ᾿ : 

Ῥ, 350. 1. 582. ροδὲ αἰέογαπι - ωσαομδ ν. 251. ἀπεδὺυ- 
δόατο πέπλον. " ᾿ 

Ῥ. 5). 1. χ8. ρΡοδὲ 8ι. - οἱ Ζοῤοοξῥἑ Οὗδ8. δὰ β{γγηέολὲ 
ὑ οἶορ. Ρ. 518, ᾿ ΟΝ ᾿ 
Ι Ῥ, 58γά. 1. 84. ροβὲ τέννε - Αἀάθ 5 Επάτ. ΤΥ͂, 7. ἀπο- 
μεέγνουσιν. ᾿ 

᾿ς Ρ, δ8ηΐ. 1. 4άο. - ᾿ΑΠΟΚΤΟΝΣΙΩ, 1. ᾳ. ἀποκεείνω: ἃ 
δου. ΤΥ, 56. ἀπεκεόνησεν 860. οοα, “46ν, οἵ ἀποκτονεῖσϑαι 
800. οἃ, (οπιρί. ' : ' 

Ῥ, 5ηά, ]. άι. ροδῖ 7. - Αἀάο Σγπιοὶ, ΜΙ. ὅγι, 535. 
Ῥ, 576, 1, γ. Ῥοβὲ ἀπόλαυσις - Ἀἠγπιρὶ, Ομαϊᾳη. 60, 20. 

ἀπόλαυσις τοῦ γήρως. ᾿ : ; , 
Ῥ, 58ο. 1, 88. ροδὲ ἑαρίεγα - ἃ Νῖίαδοο. ΠῚ, 65. ὁ διαλο- 

γισμὸς αὐτοῦ ἀπωλετογ οοτιδι]ᾷ εἶν ἱγγίέα Ξμπέ,. 
ῬΡ, 88:. 1. ά1. ροϑὲ 98. - Εἰγπιοί, Ομάδαη. 472, 59. ἀπο. 

λύτρωσις φόνου. ΣΝ 
Ῥ. 385. 1. 7. Ῥοβὲ ἀπατήσει - Ἠΐηο δυθειαπείνυπι ἀπο- 

πεέιρα, ρογίρμπι, αἀρυὰ Τλέδοπεπι ἐπ, Ζερ. αὐ (αΐμπιρ, 1020. Β. 
Ῥ, ὅδγ. }. 18, ροδῖ ἀποπνέων - Ἐέγηῖοί. μά, άγι, 4. 

πνεῖν τοῦ ἀποπνεῖν διαφέρει" πνεῖν μὲν γὰρ ἔστιν τὸ ζῆν καὶ 
,τὸ πνέξεν, αἀποπνεῖν δὲ τὸ ἀποθνήσκειν. 

Ῥ, 596.]. 2. ροδὲ ἦλθεν - ΟἈοοῖο ΑἸοχδπάχίδυβ δϑηβῦπι 
ὀχρυόϑβιῖ. Νδῃ Ὁδ ποῖδς ἢ. 1. πιορόγο ἑσπέογέα ργοβεϊδοεπαίέ 
ἐγαέέα. Κιμὶριλτπονόπο ἐἑαδογπασμέμπι. Οουξ, ίζϑολξο οραι- 
χηθαῖ, ο6 γασέόειπι ἐέπρώας ἀσῦν, παέωγα ποπιέπαϊὲ ([ωἷρ6. 1817. 

, 
᾿ 

Ϊ 



δὲ. τ... ΑΏΒΕΝΆΡΑ. 

8.) Ρ. δ. δοᾳυ, Ὀδεΐοσυμι ἀποσχηνοῦν τορρεῖϊτος ἀυοαας ἴπ 
ΤΡραϊέενῖο ϑαίοπιοπὲδ {Ἐ8. ΥἹΙῚΙ, ,,.) αδάϊτο ἐδ ἰα Οεγάα 
αεϊνεγεαγὲξα 8αογῖϑ. ; νω ὶ 

Ῥ, 5096. 1. 56.. Ῥοδὲ ργοδοημὲ - ΟΟομέος Ζοδεοξέωπι δὰ 
ῬΑνγηϊζολὲ Ἐοίορ. Ῥ. ὅ91. ᾿ ἊΝ 

Ῥ, 597..1. 26. ρΡοδξ. περετεμεῖν - Οδοίδσυμς. 46. νοοὶς 
Βὴ8 ἀποσκυϑίζω εἴ ἀποσκυτίζω σου ξοττῖ πιοτοῖοσ ( 6]. δαγξογιδ 
“πποΐαξέ, ἴῃ Εἰγηαοί, ἹΜΩ͂. ὶ οἹ. 11. ». τοδ2. βεαυ. 6. τεο. 

ο΄ Ρ, 8μρ9.}. 2. ροβῖ 26. - Τιορίτυν ἀθοαυο μδθοὸ γοχ. ϑῖσᾶσ. 
ΧΧΧΥ͂Ι, Δ. ἀπὸ ἀποστασεώς σου 860. οοὔ, ,“6χ. ἘΝῚ τδπδη 
ἀπὸ ἐκ δὐτοοοάδμιρουθβ δἀμιδθβῖς, οἱ β:πιριϊοΐῖες ἀπὸ στάσεως 

, Ἰερεηάσμπι 68ῖ, ᾿ τὸς ς 
Ῥ. 4οο, 1. 536. ροδὲ δἐργιύδοανο - ΤΟΌ. ΤΠ, 21. ἀποστέλλειν 

δεῖ πιξέίογα αἰϊᾳμϊαῖ ἐο σοπδέδξο, μὲ νεπααέω. 
Ῥ. 4ο5. 1]. 25. ροβὲ νεξεϊέ - Ογοέϊιιδ νοτιῖϊξ γϑαϊέ ἂο εἰπναὶ 

οὔϑετνδαὲ, Οπξεοίοσπν ἀθοαυδ δὲ 7οπαίξαπόπι δἷἰο ΒαΡοτσο: 
22 5) 1, γφρϑύδιθ δεέ ααἱ νογθεπι διρεγν, Ὦ. 6. ὅγε 56. 

Ῥ. 4οθ. 3. 1. βοβὲ αἐδοζρίέπα - Ογοξῖο δὰ Β.], ἀποστροφὴ 
᾿ ρ88 14, αυοά Οταθοὶβ Θ᾽ ρβητονι 5 ἀϊοϊζυν ἀπροσεξία, ἑποιίγξα,͵ 

; Ῥ. 458. 1, δά. ροϑὲ 46. -- ᾿)ὸ σοηξυδίομα νοσιπι ἄργυρος " 
οἱ ἀργύριον ἴῃ ΠΡτῖ σοΐοειθυδ νἹα. Ἰεπιοέσγίμδ, δὰ “[γβέορ Ὁ 
Ῥίωέ. Ῥ- 491. δ64ῃ. 6ἀ.. τεο. 
ΟΡ, 48:1. 1. 44. ροβξ 5. ἢ, », - διέγπιοῖ, Οιιάϊαπ. 76, 6. 

ἀρϑρέμβολα ὄργανα τιμωρητικὰ παρὰ τὸ ἐξαρϑροῦν τὸ ἐμβαλλό- 
μένον. ἢ τὰ βαλλομξνα εἰς τὰ κοῦρε τῶν μελῶν καὶ βασανιστή- 
ριον. Αἀά46 δἰγπιοί, 2. ιάι, 56, - ἘΠ Σ ᾿ 

Ῥ, 455.}. ιδὃ. -- ̓.79Μ0ο0)7)., Νιωπιοανὶ τὶ δον ΤΙ ωπιο- 
πιόνογίπι. ἴῖα ᾿μβοτιδίτας αἀαατῖοβ Ῥεμιδιθυοιὶ Νοβαῖοξ δ 6ὲ 
ΟΡ» φυΐηᾳτα ρῥγίμπιᾶ οαρίϊα, ἰπ φαΐριβ ἀθθοσιραηίον ἀυοάεοίπι. 

.ἀὐῖθὰ [6186] δασαῃ πηι σοΟρπδίϊου 68᾽ δῇ δι] 148 8085 ἃσ πο- 
παῖμδ δόγσθῶ, 4ΐ δά 6118 ργοσθάστβ ροΐϊεσδῃξ, πὰ πυπιθσαιπ 
τεἀϊσαπῖατ. | νν 

. 455. 1. 12. ροβῖ ἀνδραγαϑία - Αἀᾶς Ζίγπιοῖ, Μ. 
145, 15. ὔ ἜΝ ΄ 

Ῥ, 446. 1. 19. Ροβῖ γαγέπας - Ἰίονῖς, Χ ΧΤΙΙ, 57. δὲ ροβῖ 
᾿ς ϑϑηϑ Ἰοροταπὲ ὁ, ᾽ξ ἀποαὰθ Βαρδὲ (α, ὅαπι. ὅγγμς, Ολαϊ- 

εἶαθιι8 οἴ “γαῦβ.. 
Ῥ. 448. 1. 53. ροΞὲ ἐγαπεέμζίεγέπε - 25, αἷα. Αἴχι. ϑγπεπι. 

860. οοὔ. Ολέδ. Τ)δὰ. ἸΧ, 27. οκχ Βε6Ρχ. 4μαπινὲα ἐχέγεπεξέας 
ἐδπι ποίδῖ. ὭΝΝ ͵ ' 

Ῥ. 4θο. 1. 35. ροϑεῖ ὅ. - ΟΖίοαογις Ταγδοηδὲβ δ Ἐ. 1. 
ἄσφαλτος εἰς οἰκοδομὴν ἄχρηστος, ἄσβεστος δὲ ἐπιτηδειοτάτη. 

Ῥ. 46. 1. 42. ροϑὲ καλαβώτης - Αἄἀάδ αυοαιθ Ογέβο- 
γέωπι ἂς Τιαἰδοέ. Ρ. 844. οἄ. ϑελαεξε. 

Ῥ. 4θο. Ἰ. γι ρΡοβῖ ρογίαπέ «- εεγοΐ,, ᾿πυτένη ᾽ πλεκτὴ 

λάγυνος οἴνου γ ὉΒὶ νἱάθ [ήτε, πὸ Ἀν . 



ἐ 

Γά 

ῬΑΆΒΒ᾽ Ι,᾿ ' δ95 
ἢ 

Ῥ άνο. 1, 24. ροβὲ 35...-- ΝΝΟΏ ΠΌ1: οὐ βογνασιπε, ἃ Ῥογυβῖοο 
᾿ωϑλον ἢ ἐδιξατε, ἀετίνδίδτα εἐδ80 βᾶπο γόσοπι, 5ῖο τ ἐσπξα-- 

2ογοπι δἰρηϊβοοῖ. ' 
, Ρ, 4γι. 1. 2. Ῥοδβξ 10..-- ο᾽ Ογέρογέμπι ἂθ ἀζαϊεοῖ. Ρ. 806. 

εἃ. δολαεζεν. ον 
ο ΟΡ, 479. 1. 01}, - Μὸ οορία τῆς ἀσφάλτου ἴῃ ΒΑΡ ]οΣΐα, 
δῖ: 2,οαονις διομέμδα 11, σ. 12. Ρ1 φυοαπθ πομμ}}ὰ ποῖδὲ 

»»' δεδε6έξηρζειδ. ρον τ : ᾿ 
Ῥ. 485. 1.10. ροδὲ σωρρίϊοϊο - (δοῖοσιμι γἱάο δὰ Ἀ...1, 3..: 

«μοί δπι ἌΝ 
Ῥ. άρ9. 1. 44. ροδὶ γρόνον - ἴον». ΧΧΙ͂Ψ, 17. π οοἄ. 

“41εκ. Ἰοοο αὐτοῖς τοροποπάυσπι εδῖ αὐτούς. 804πΐτυς Θηΐηι 
διεσγέδααεν. τον ἐΣ 

ἪΡ 500, 1. Ὧ0. ροθὲ αὐδοπάζμπι- Τα άλῖ. ΤΕ, 11. ἐν αὐταῖς, 
80. ἡμέραις. 5868 ξοτίαδεο 6 σομπ᾿δοΐητα ομδέραπεξϊ οοτίθοα. 
ἄσπι 6εὲ ἐν ἡμέραις ταύταις. τ᾿ 

Ῥ, 501. 1. 20. - "ΚΑΤΑ ΤΑ ΑὙὝΤΑΝ οἰμεύΐσπι ἀγρι 
τϑηεξ δὲ ζογπιᾶθ. ἃ Νίαοο. ΧΕΙ, “. οὶ ζωίραξιδ: δεοιπάμπι 
σαπαΐοπι ἔογπιαπι. ᾿ Ὄῃᾳ. 

Ῥ. 507. 1, 5. Ῥοεῖ πιογαϊξ - ΑἀΔ6 δίγαο. ΧΧΧΥῚ, 46. 
660; οοά. “ἦς. λῃστῇ ἀφαλλομένῳ, ἈΒῚ τδπῖδη το] 4 οἱ Πρ τὶ ἐφαλ- 
λομένῳ ΒαΡΘδωϊ. . ' ' 

Ῥ, δοδ. 1. 6, ροϑὲ 47) (ϊὲ ἐόγγαπι- Οαἰϊέοο: ἐΐ ζενα αἶορα- 
γοξέγο ἴα ἐ6776. « Ἰρἰὰ. ροβὲ ἐογγαπι - (ΟΔ4}1} φὰοαιιο ἀδ νε]οοῖ 
0 ἀΐοοτθ δοϊϑηϊ: ἐξ πεάπρα δεαμοοιρ ἐδ οἰεπιΐι. Αγρυά 
ἐγσὶδ, Οτογρ, ΠΠ, τά. Θαρτιϊπιϊξος ΡῈΣ ἀογὲ ΘαΓΡανΘ 

Ῥγαία ὕμρα,) | 
Ῥ, .509. ὶ. 55δ. ροδὲ ὅ. -- Βαγιοῖ, ΠΠ7| 19. ἀφανίξεσϑαι 

ἀϊοῖτυν Ἃὁ 1186, φθοταπι (πιοτῖο πεαῖρθ ροχγϑιμξοζο τ) πλθιΠ ΣΙ 
Ῥτοσθτε δχ μδὸ ἔσιτα ἀο]δϊα οδῖ. ᾿ : ! 

Ῥ.5ι12. 1.12. ῥΡοϑὲ αἰμα - Ἀδβιέμοηάδ αποηιδ 68ῖ ὃδεο 
νοχ οοὐϊοὶ “1 οκαπαάνεπο Ἐρ. 7ογαπι, 43. αἱ πυπο ααλάσδαι 
1οξῖτυν ὠπελκυσϑεὶς, δΞεἀ τορομομάτνι 68ῖ ἀφεληυσϑεῖσα. 

Ῥ. 5δι6. 1]. 5. ροδὲ φοπιπεμηοο - Αἀ46 85 Μδοο. Υ͂, 1. 860. 
οοἄ. “41ἰ6χ., ἈΡῚ ἴῃ το] 148}85 ΠΡ τὶδ Ἰερίτυν ἀφϑόνῳ. ' 

Ῥ,. δι8. 1. 4. ροβὲ ρογπὶ - ὅ. Ἐπάᾶτ, ΙΥ̓͂, γ. ἀφεῖναι 68ῖ 
4ὅγ8 νσηέαηε εἰ ορροπίϊατ τῷ ἀποκεξεῖναι.. ἢ 

Ρ, δ2ι. 1. ι]ε. ροβὲ ἔφοδος - Ἐἐγπιοῖ, [Μ. ιγ)8, 40. 
ἄφοδος., ὁ ἀπόπατος οἱονεὶ ἔξω τῆς ὁδοῦ γενόμενος. πάτος γα γἷ 
ὁδός. λέγεται δὲ; ἄφοδος καὶ ἡ ἀναχωρησίςν, ὥσπερ καὶ ἔφοδον 
τὴν ἐπέλευσιν λέγομεν. ἕν᾽ 

Ρ. 552. 1.7. ροδβῖ δ, ἅ. “. -« ΤΟΡ. Ι, 5. τῇ Βααλ τῇ δαμάλει, 
αὶ Τοιδίραπέξμα τῇ ἐν βαιθὴλ δαμάλει οἱῖτα ἰδοῖιπι ἔα 2886 
ορἱπαἴυτ. ; : ' : 

Ῥ, δὅ2. }. διηξορθηηξ. ρΡοβδὲὶ περίπατεὶ - ὅ Επᾶς. 
ΙΨ, 4. ἀκ ἐέίπον6 αὶ ἐποδϑει ποϊέξέαγὶ Δἀ ἰθδίυτ. ΤΟΡ. 111, 0. 

Κοί. Κ. ᾿ ἘΡ 



᾿ς βρά ΙΝ ΑΌΌΕΝΘΑ. 

βαδίζειν μετὰ τινος9 δθαηάίενν δογέοπι λαδόνα. δὶ ἂθ ν]Ἱο]δηῖα 
χαοτῖα 1]]ὰῖα βϑγηιο εδὶ. Βδγμο, ΤΥ, 10. βαδίζετε, ααδεῖδ 568 
γοαϊτέο. Τὰ φυοᾳυο 101. Υ,, 7. - 
᾿ς Ρ,5534.], το. 22π.- δἰγπιοί. Ομάϊΐαπ. το, 45. βάϑρον, ἐφ᾽ ᾧ 
ἔστε βαίνειν, ἢ βῆμαν ἢ ϑεμέλιον. Οουξ, τ014, 1οὅ, 4. εἴ τού, 22. 

Ῥ, δ8γ.}. 1. Ῥοδῖ ὅ. - Ζοπαγαβ Ζες. 572. πο Ἰοοῦε 
τεδβρίοἴδῃδ :᾿ βακτηρία τῇ ϑείᾳ γραφὴ ἢ μετὰ τὴν παΐέδευσιν γενον 
μένη παράκλησις. 

᾿ς Ρ, βά.1]. 9. Ῥοδβῖ 543. - 8λ0 Καϊοξεηαον. Οριϑομδα Ῥλεϊοῖ, 
Ονε. Τ. 1. Ρ. 143. ἐεδαὰ, Οδοἴδγιπι σοι πα νἱἀϑέυσ Βδθο 
νοχ Ζοδαρλο Α΄. 1. 111, 15, 2. ἈὈῚ Ἰοοο καὶ βαρεῖς τΟρΡοὨδη- 
ἂσυπι νἱάδιυς καὶ βάρεις, ηαοὰ ξυρίι Τανογοαπιρέμπι. ΟΟΠΕ, 
4υοφυο Ἐπάν, ΥἹ, 2. δεν 

Ῥ, 841. 1, 21. φροδῖ σκύλοψε - Ζοπαγαδ Ζεκ. ο. 8λὅ. 
βαρακίναις .᾿ ἀκάνϑαις » σκόλοψι. δῖο φαοᾳυδ Ζ᾽ λανογέπιδ. 

Ῥ, δ4»γ.}. 53. ροδὲ Ολέε. -« Ἤτ Νίαοο. ΧΙ, .. βασίλειον εἴ 
βασιλεέᾳ ὁοπξυπάυπέυγ. 

Ῥ. 558. }. 10. Ροβδῖ 7. - δασταγμὸς τερετίιατ φαοαπε ἱπ 
σχονα φΦΡδέον δ ἂ, εποί, εηπεαιίομοδὲ Ἐχοά, 1, 11. Ῥτο 

Π)3Ό, οι. 

ῬΡ. 554.1. 857). ροδὲ 38. . Οὐγαπ. τ. ἈΧΧΊΥ, 5. ΥΣ ΝΣ 

--αἶλ, εἐ “αδοπιέπαίΐξοηοπε ωρ6., Ὦ, 6. ἰπιοχρτοῖθ ἰδία: 

ἰπι ον λϑ ἴδοσδο ) ξάοῖα πὸ οοἶξίο. ! 

Ρ. 555.}1. 21. ροεῖ σασοιία -- Ζοπαγαδ ἴ65. δ05. ἐβεβαίω» 
σας. ἐφανέρωσας. : ᾿ 

Ῥ. 5θο. ). 42. - ἸΒΗΔΩΑ͂, 4αὶ εἱ δῆλος ἀϊοιῖττ, ποιθθα 
ἀοδϑῖσὶ γνὸ] 80115 ἃ ΒαΡυ]ΟΩΣ 8 Αἰ ϊδαθδ ΟΡ 8 καϊῖρῖοϑο 
οὐ]τὶ, οτῖθπι ἐς μεῦτ, Ὁ95, αοπιῖημδ, δὲ δχοιἀδηῖα Ἀἰζοταν 
ἰυχῖδ πιοζοπὶ ομδιἀδιίουι 02. [68. ΧΙ Υ͂Ι, 1. Ιόγοηι. 10, 2. γ7146 
ἐπβοτίρείοπει ΤΠ ϑέογέαα Βεἰῥ δὲ Ῥγαοσοηπῖς δὸ διά. ν᾿. 5. 4. εἰ 
664. οἴ ϑοξάεπεεπι ἀο Ῥὲΐθ ϑ'γγὶα 11. ὁΔΡ. 3. 

ι Β, 566. 1.16. πῃ. « Βαγυοδ. 1, 5, πρὸς τὴν βίβλον, «αἃ 
Ἰοοιΐομοαι δεῖ. Τὰ 4γαδδ. 868 ὅγγεδ: δὰ διἀϊθη ἄτι ΠΡ ται, 
υοὰ δαυΐάοπι ρτδοῖίοσο. ΣΝ 

Ῥ,, 5869. 1. κι, ρμοβὲ λαδεὲ - Αρπὰ στδθοορ φθοᾳαε βλέ: 
σεεὲν ὧο ναίε ἡ" 5 »ταονέάφηξα δἀἱθότὶ ἀοοεῖς ΖΖονγίοξ. δὰ 
Τνγμρλίοα. ᾿ σο. ᾿ 

Ῥ. δγηὅ. 1. γ4. ροεὶ 8γγ. -“ Ογοξΐο δὰ Ὦ,}, νἱἀθαῖῃσ 16ρ1866 
7899 γχοδογαΐξμα, βδοῖο δοοσᾶδηξα, β 

Ῥ. δη5. 1. 30. ροδὲ οσοπέϊπδαπιξ - 4 Νῖδοο. ΥἹ, 11. βοηϑῆ- 
σαι ἑαυτοῖς, δἰδῖπιαξ δι χῚ τη ἔδσσθ, προ ἔπρᾶπι ἔδοϊθη ο. 
: Ῥ. 582.1. 12. γοδβῖ δ, - ΤοΡ. ΕΥ̓͂, λο, βουλὴ εεἰ δογεπο 
οοπϑδεδἑωπι, αυοὰ δε ὀνθηῖα ἔθ]ῖκ δὸ Ῥσόθρθσζο διοοοῦδιι σἂπς 
ἄοιῖ, 1. ἃ. εὐτυχέα ἀρυά Ζεοογαΐφσπι, : 



ΟΠ ΡΑΒΒΧΠ.. τ βρρ5. 

Ῥ, 582.1. 42.Ῥοσεῖ ἐμαασἊοπέ - Τ)6 ΘΟ ἔπιβέοπ σοσσαι βούλεσϑαι 
δὲ βουλεύεαϑαι, βούλευμα δῖ. βούλημα ἴῃ οοἄά, νἱἀ6 .2]οπιοέον.- 
ἤμδ. δὰ «Αἀγίϑέορἦ. ΤῬίμωμέ. Ρ». 4ρϑ. εἱἐ ᾿ 26, 64, τϑο.᾿ 

ο Ρ, δδά. ἴῃ. Ῥδδ]ῖ, ῥβοβὲ πισεπὶ - Ζοπαγαβ Ζον, δοῦι 
εὐ ἀνε ὐώφωμει Οδθῖοσιη ΙοσαΒ Ῥβ8] πὶ δ ΧΙ. 5... 

Ρ, 88. 1, 22. ροβὲ βρῶμος -- ([Οοπξ, ϑολιναοὶρ ἀσμεογπι 
δὰ “εβεπαεωπι Ῥ. 111. Ρ. Ὶ αρονι ον ἢ 

, 

ΡΑΒΒ ΠῚ 
Ῥ, 5.}, 8. Ῥοδὶ 9. - εἰ αυὰθ ἄδ δᾶαοὸ σοσϑ ρχοϊιη]οσυπῖ 

αϊέονοας Ποπιαπὶ Ορα, Ολέδ. Ζ)απίοίξο ν. 453. βεχα. 
Ῥ, 6. 1. 4. ροβὲ μαινομένη - ὕοοα γαστριμαργεῖν, ηυᾶθ 

ἴῃ Τιεχὶοὶβ ἀεδιἀδγαῖοσ, πἰδὰ8 εδὲ Ῥλέϊο ἀ6 αΑδγαλαν"ο ὅγι. Α. 
Ῥ, χ2..1. 28. ροδὲ πιὰ - Ηϊΐϑὲ. διε8. 42. πρὶν γενέσεώς, 

δηϊοσθαπι βαπέ, υὐ΄ Κωίραξμα τοοῖδ ἰτδηβί τ. -᾿ Οδοΐθγυμι 

γένεσις 888, υἱὶ Οϑά. “Ἰέσα. ὀχΒιροῖ, γένεσις κόσμου 6δ8ῖ ἴῃ-, 
Βοιὶρίο Ρεῖπιὶ 11δτὶ Ν]οβί 8, ρτορῖοσς ἄπο ρχΐοχα οδρίϊα, ἴῃ 4υϊ- 
Ῥυδ ἄἀδ ργέπιογαἰϊές πιωπαϊ ὀχ ΟὨ Ιλ ΌΤ. 
ΠΡ, χ6.}, 41. ροβὲ λαῦόπέ - Ναῃο γῆν θαλάσσης μὲν ζώπο. 

«ἴωπι πιαγὶδ τϑάθτα τι] 1 θα, δι 2} 3222 αυοαυθ ἃ ἢ, Ζονὲ 
ὩΣ. ἸῺΝ ὀπρ)λοδίωτ. ΕΝ ἱ 

Ρ.22. 1. 21. ροϑὲ ἐογγὰ - Ζοπαναδ 7,65. 457. γίγας παρὰ 

τὸ ἐκ τῆς γῆς ἰέναι. καὶ ὁ Δαβίδ᾽ (Ῥϑαῖπι. ΧΥ͂ΤΙ], 6. ἡ καὶ γίγας 
δραμεῖν (ὁδον). λέγει δὲ τὸν ἥλιον. Ν ὦ 
᾿ς Ρ, 44. ]). ὅ9. ροβὶ παέμδ - 88Ρ. ΧΙΨΥ͂, γ. δ οὗ γίνεται 

᾿ δικαιοσύνη. Ἡοιδὲραπεέΐωδ ποὰ ἀυθιιαῖ, αυΐῃ οἹἑπὶ βογίρταμα 
Εαετὶς περιγίνεται Βοο δοηϑιυ: Ῥ6Ὶ αυοά ᾿ἴυ811 (60. ἾΝ 06 εἴ ὅδ} 
ΒυΡροιδϑιϊϊεβ ἔμοσγα ἀϊϊανὶο ΡῈΣ δγοδηι. ᾿ 

Ῥ. 80. 1. 535. ρΡοβϑὲ χρύσεος -- 1[65.1.,, 4, γλῶσσαν παιδείας, 
Ζέπισιεαπι. ἐπδεέξέμέξοηδ,. Ἀ, 6. αἰξίδ ἐπδιέϊέμογιαἶθ ἑαοηξάτα, δυῖ 
δγιήδέαπι, οαἰἱ 681 ἴῃ τοχῖα ΒοΌΤΑΙΟΟ, 

Ῥ, 45. ). 27. ροδὲ “3. - τ Μδοο. ΠΠ, 20. γραφῆναι ἡμᾶς 
συμμάχους καὶ φέλους ὑμῶν, τα τοοϊρίδηλυν ἴῃ γαβῖγδο) δοοὶ6- 
ξαδῖΐοηι οἵ δυινϊοϊτδηι. Ζ μἰρ. οοπδογζδθγο. : 

, ΡῬ, 45,1, άι. ροβὲ ἡμᾶς - οὐυτανῖς Πδὺβ, τυ χαΐπδα 
δἰτδ ταδῖασο 1 ρ]ογθηΐοσ, [τὰ δα ᾿πιϊῖ. ΒΘ θτ, ἸΏ ΙΘ θα 1, 12. 
ΡΟ, 46. ἢν 18. ροδβὲ φαξςοο - αὶ ροῖϊι8 γυμνοῦν ἢ. 1. εἴ 
δοίρνεγα, νεγιίο ἐγαΐίσνο, ἱ. 4. ῥήσσευν ἀπ Ν. Τ. ᾿ 

Ῥ.. 4γ.1. λο. Ροδὲ πιΐσιεπι - Ἰρορίτας ρταθίοσθα μᾶθὸ νὸχ 
Δ Οτοροπ. Ὑ)', 20, 560. ον ᾿ 

Ρ.48. 1.27. - ΔΑΓΩΝ, Ῥαροπ, ποιαϑθὰ Ῥτορτίπῃι 
ἀεοϑιτὶ ΡΠ 1) 15ἰδϑοσῦπι ρῥἰθοϊξοταιΐβ, 8.31, ρέδοὶδ. 1 ὅ88πι. Υ, 4. 
«Ῥλέζο Βγδίξωμα: 4αγων, ὃς ἐστι Σιτων., δἴητια ἴτὰ νὰ]ὶ ἀρὈ6118- 
ἔν πὶ, ἢσοά ἔγυμηδηῖαηι ἱγϑηογίς, Νάπι 111 2γωπιθπέιπι δου δῖ. 
Ὀοηξ, Βεγοτὲ αἂάϊταπιθηῖα δὰ δεῥάσπωπι ἀθ 1 ὲέ6 δγγίς Ρ. 285. 

' τ Ρρλ 

- 



. 

864. Ῥτδοῖογθα δαγων Ἰερίταν φαοαυο δρυὰ ΤΟΧΧ 166. ΧΕΥ͂, 
1. ῬῖῸ 133, Μεῦο, αυοὰ 68ῖ 'πωπιεπ οαδίέαγιοπε, βεοππᾶμα 
Ἰῖρτοβ ποπῆυ]]οβ, ἀθ 480 ἰοοο νἱάοπάπβ ϑδείάεπις δγηί. 1, 

. 4 δὲὶς5 ϑγγίο σἂ ρ. χ2. ᾿ ᾿ ᾿ 
Ῥ. 51. 1. )ά. ροβὲ Ὠ8 - ΤῸΡ. 1, δ. ἔϑυον τῇ Βαὰλ τῇ 

δαμάλει. Ἰυδοῖῖο 101 ἀρετῖθ νἱεῖοβα δὸ νῈ] βοσι βομβάυηι καὶ τῇ 
δαμάλει, τὧἰ ἐπε]! ραπῆυν δαμάλεις, 4π|88 ἀπισοα8 σοι βατῖ ̓ υμῖξ 
Ιοτοῦϑδμι τὸχ ἃ Ηθρ. οΔΡ.12., γναοΐ, φποά ρῥταθδέοσο, ἴο60 δαμα- 
λὲι τοροποπάσθμ οδὲ δυνάμει. ῬΙΙΟΙ σοπίεοξαγα ΘΟΒΒΓπιδίαῦ 
Οοάίοα Βορτ., 4πὶ μαρϑὲ ἔουυνλη ὈΝῚ, εἰδὶ δίθο ἀυθῖο τ 3», 
φεξἑ 5, ἐμωνεποὶ, Ἰοροπάτιπι δε 

Ῥ, 52. 1. 1θ. ροεὲ δορϑιπδυθέμ" -- Ταάττ. ΧΙ, 10. ϑαπα' 
ψᾷν εδῖ οὐδεν δὲ οὐτὰ φαγεῖν ἴῃ οοὐᾷ, σοπξαπάϊτοτ. 

Ῥ. 65. 1. 86. ροβὲ ἴδε - Βατγυοῖ, Ὗ, 1ά. ἔχει δὲ, Βαδεῖ 
ᾳυϊάδηι, 86: 4υδησαδηι ΒδΡεῖ. 

Ῥ, δά. 1. 20. ροβὲ αὔέοογνοε - Ἡδοιδὲρανέξο δεήσεως ἰῃ 
τηϑπο οὔδᾶτα δ ο]ην δογίρίαπι ἔοΐδδ6 νἱάθξεις διοικήσεως, 

, δἰδροπεαξίοπρ, 1. η. οἰκονομίας ἀρὰ ὕ εις. Ῥαῖτεα. β 
Ῥ͵ 56. 1. 9. Ροβῖ νἑαοηέμν - ΤΌΡΧΊΠ], 7. δεικνύω, «ἀεοίατο ς 

86 ΦΠΩΥΤΟ. 
ο΄ Ῥ. 58. 1. υἴτ, Ῥοβὲ ἔφερον - Ζοπαγας εχ. θι5. Ἰδεαι 
Βαῦοξ, εἰ αἀάϊι 7) ἐκακολόγουν. Ἰάδαι ο. άδ0. δευναζειν, λοιδ) 
ρεῖν. Ἰάετα.ο. άρ0. δεννάζων, βλασφημῶν. δορῆ. “ἰαο. ν. 345. 

Ρ. 59.1.55, - "ΔΕΙ͂ ΡΩ, ἱ. ᾳ. δέρω, φαοὰ νἱάὰδ δ0ο Ἰοῦ0.. 
Ἀδάο Ῥλιϊοεδέναί, Ῥ. 425. ὀκῖχ, Εἰγπιοῖ, Οιέαπεπν χθὴν}" 
580, 27. εἴ ᾽ Οννέϊε αα Ολανίξ. ν. ὅο6. 

Ῥ. 60.1.14, ροβὲ 8. - 5. Ἐτθάι. Ἵ, 43. βΞεο. «41επ. οἱ 4) 
Τὰ Κ᾽ αεἱξάπο νἱκτῖοβε ὀκταὶ Ἰερίτατ. ᾿ 

Ῥ, 6:1... 10. ροδὲ 38. - ἰ Νίδοο. Χ, 5. Ἡδὶ ῬὍτὸ αἱ δεχάτεν. 
Ἰοροπάυπι νἱἀδῖαν τοὺς δεκάτας, ΒΡ Ιδῖο κατὰ ὁπ τηοσο Οτδθοθ' 
τῶμι. Οὐοεῖο αἰΐα σαΐϊομο Ὀσπὶ ἀφειίμένη οοπβῖστξ ποϑαυΐὶ, 

Ῥ,Θ2. 1. Ρϑηα]ο, ροβὲ εξογιδεα - Αἀάθ 2 Ἰῖδσο, ἹΥ͂, δ, 
660, «4ἴ6“. εξ Οοπιρὶ. δεξιασϑ εὶς μϑ᾽ ὅρκων. "-» 

Ῥ, βά, 1. 21. ροβῖ 53, - Ἠ 1 Νίδοο. ΧῚ, 62. ἔδωκεν αὐτοῖς 
“δεξιὰς, δὶ Ἰεροπάππι δεξιαν, ἀαῖα ἀοχῖτα ρϑῦθπι βιβ Ὁ. θγοαί, 

ο Ἀ.6θ6.}.5δ. ρΡοδὲ 79.-- Αἀἀ6 δεγηιοῖ, συ δέαη. 1536, 58.666. 
Ῥ. 68. 1,85. ροδῖ 6,.- Τιοοῖῖο δεσμώτας, ητι86 Βατγαοῖ, 8. 

τοροσιτυγβ βῖῃθ ἀηΡῖο 6εὲ νἱτῖοβα, ζ μζραέμδ ἢδο σψόῦεαι 0" 
85 ομΐδιῖ, ϑγγμδ σὰξοϊέϊέεο, Φγαὸδ πιαποίρέα [ταπιϑτα τ, 408 
νοτϑίοηϑθθα ἀπΟπιοῦο οπηὶ Ἰδοϊΐοι δ τεσορῖα σοῃολ]ίατί ροϑϑμμῖ, 
οαυΐάεπι πσπ Υἱάεο. ΑἸϊᾳυδμἄο πΐδὲ αὐϊάδπι ἐπ πιρηίθι 
νη δεσπότας, 4ᾳυοᾶ ἔδλοῖ]6 οππὶ αἰΐοσο σοπξαηάδὶ Ροίϊυΐ, ϑοὲ 
[βδθο οοῃἰδοΐατγα ν6] ἐᾶθο πο οπιηΐπο ρσγοραῦὶ}15 ὁϑὲ, 4518 18 
ψΟΟΘ ξτδθοῦ δἱϊαυλά 6ὲδ6 ἀθρεῖ, φαοὰ 5918 ορροδίέυασι τος 
ἄρχουσι Δ0 Αϑαυλρο]]θη8 ουπὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς. Ἐοο πιοῖῃ 

δημότας ἴοο0 δεσπότας τοροπθηάππι ἀτρίϊτοτ.. ἜΝ 



΄ 

ες (ὐοά, αεϊο. φαοφαο Ἰερίτυτ συνεκλείσϑησαν. 

. ὃς ῬΑᾺΒ Π -᾿ . ΝΙΝ 

ΡῬ. γι. 1. ά, γοεξ ἀρροϊαε - ϑίτδο, Τ,, 21. ἐδευτέρωσεν 
(ἰὰ «41«. Ῥοτρϑεδα Ἰερίτυς ἡλευϑέρωσεν) ἐν προσκυνήσει- 

οὖς Ῥ,γά, }..5. ροδὲ δήλων - Ὑὶὰθ δά ἢ. 1..2,. Βοοέξ ποῖδβ, 
, Ῥ, γά, . ιδ. νοεῖ δηλῶν -ὀ Ζοπαγαϑ ἴαα. 405. δῆλοι, 

δράσεις. ἐνύπνια. ἢ τὰ διὰ τοῦ ἐφοὺδ σημαυνόμενα. Ὁ 
Ῥ. 8:1. 1. 19. Ροδῖὶ ξδέ -- Ζοπιιαγαϑ Ζεν, 580. διεβοήθη . διε 

ΟΡ, 85. 1. άι. Ῥοβὲ νεγαέι: - Αἀδε Ἡενοώ, ὙΠ], 27. 
᾿ϑρογαί. Η. Ἐοοϊ. Ὗ, γ,.267. ππνν 

Ῥ, 85. 1. ὅ0. ρΡοδὲ δὡσοδαογόπι - (Ἶοκπ διαδέχεσθαι νἴοεν 
ϑέγαγα ηυοηὰο ποῖδὲ δρυὰ Ζοεερίωπει ἴα ἐϊδγο. ἐ6 ίέα δια Ῥ. 
δάϑ. εἰ 5850.) ὌΝ , 

ΟΡ, οο., }. 18, γοπὲ διεερέβη 5 Ζοηαγαδ 65. 58ο. διε 
ϑούβη, διεερίβη. διετρίβη τὰ ὄρη βίᾳ. Ἐεν δ Ὁ 
ΝΕ Ῥ᾽ οί, }. 34. ροβὲ »ἑάδφέιν -- Ἐὼι θη ΝΟΣ. τοδι ται δ 480» 

3": οδβὲ εοὐϊοὶ “416κ:. οἱ οἄϊι, Οὐπιρέμέ. ἃ Νίαοο. Υ, 5. ἈΝὲ ρτὸ 

μἐκλίσϑησαν Βεοεϑβδιῖο Ἰοροπάυμ δε διεκλείσϑησαν, 80 ἴπ 
΄ 

Ῥ. 96. 1.22. ροδὲ ογωϊΐπο -- διΐατα διπαρ)ἱ οτος ὐὐνέαό, ἴ. 4. 
διαιρέω. Ὑιὰ, ϑολαεΐεν. δὰ έοηγε, Ἡαΐέο. ἂδ οοπιροϑι νδρδο-- 

γεπριος,ςὋὁοἜὌἘὌΨΠἔΨἔἘὃἘὍὦἉὄὃἔὁ ὌΝ, 
Ῥ. 96. 1.42. - ᾿ΔΊΑΚΡΙΒΕ΄ Ω. 53τ. 101,10. 860..4116κ. διηγ" 

κριβησάμην, ὉὉΙ τᾶτηδα Ἰορ θη πηι ν᾽ δῖον διηκριβωσάμην. 
᾿ς Ῥ, χοά. 1, 15. ροδι. αὐλέδδο - χοᾶ. ΧΙΧ, ι, καταβὰς 

διαμάρτυραι τῷ λαῷ. Ζοπαναα Σεκ. 580. διαμάρτυραι, βεβαίωσωι- 
Ῥ, αν. 11. ροβῖ αὐοίογέέαΐα -- Αἀἀ6 Εἰἐγπιοί. ΜΗ. 275, 47- - 

ΡῬ, χιῆ. 1. 84, ροβὲ Ἰσπιαφηέδδ. « ΜῈ] ροϊξαϑ; ρειργοῖδ ἐπέοῦ 86 

εογέαηέδο. Οδεῖετάπ; νοχ διαπληκείζεσϑαν, ον ἴπ ϑολοΐ- 
8 

δὰ “νἱοεορῆ. “ἄνεφ.ν. ἀ4ο., ροτῖϊηοῖ δὰ τδῖαπι ψουδοσχιμτι 0188- 

δϑι, αυδπὶ αἰτῖρὶς Ἑαϊοξοπαν. δὰ Ἡαγὸοί. Ῥ. 579. ᾿ 

ες Ῥὸ χ1θ,}. 29. Ροοῖ απέοοειϊδπεΐδιιδ - Ἐἐγπιοῖ, Ουάέαπεπε 

τάδ, ά. διαῤῥεῖκ, τὸ διὰ μέσου ῥεῖν.. 
ΟΡ, χγ9. 1. 44, - "ΔΙΑ ΣΑΦΗ ΝΖ ΖΩ͂, αοουγαίο εἰ αἰἰδμὸξαθ 

“αρονιο, 1.4. διασαφέω. 3 Μίδοο. ΠΠ, 19. Ὁὲ 1ο00 διεσάφησεν 

εοἂ. Αϊες. διεσαφήνεσεν ΒδΡοι. Κμίρ. ἀρονμῖε. Ζοπανραν ἴοαοος 

555.. διασαφηνίζειν, τὸ τῇ γλώσσῃ ἀκριβοῦν. «Ῥλέϊοχεπεφ 

Οἰοιο. διασαφηνίζεν, αἰδοονῖέ. Ἰάξαι: διασαφηνίσαι, ἀέοϑετεγσα, 

δαϊοϑεγογα. Μιὰθ ἀποάυο 8. ΥΓ. διασαφέω. Αἀάο Χεπορῆν δήοπι. 

11 1.0 11. ΝΝ ; . ; 

᾿Ρ᾿ 151: ἀϑ.. ροεὲ δραδενηδ. -- Βαταρι, ΨΊ, 56. οὲ 58. 
διασαίξειν οεξεοαἑγέ ποῖαῖ. : ᾿ 

Ῥ, χάο. 1. 5. Ῥοεῖ ἐμαχέσατο -- Ζοπαγαε ζδδα. 5δ1. διη» 

νέχϑη., οὐ συνεφώνησεν, ἐμαχέσατο. Ὁ : 
Ῥ, χ48. 1. 45. ροδὲ 15. - Ριον. Υ͂Ι, 15. διδάσκει δὲ ἐννευ" 

μασι δακτύλων. ϑῖπιλ]1 ταῖϊοπο Τωμεέαέζ. αἷδ 7οπιση. ᾿1ν. ΤΥ. 

᾿ ληξῖ, ἡ δὲ σιγῶσα τῇ γλώττῃ.» τῷ σχήματι λαλεῖ. 
͵ 



Ῥ' ιδο. 1. 6. Ῥοδῖ ναὶ ἐμλδὲ - Ζοπαγαδ Σέχ. 509. δίδυ- 
μος καὶ ὁ ὄρχις. Αἀάδ Εεγπιοὶ, 2.0. 47ι, 85. Ἐμεέαέξ. ὑ, 
δ8ι᾽, ι 

' Ρ' 155. 1. υ1ξ. ροδὲ 4. - ὅ Βεάτ, 11], 10. διδόναι ἴπ 
αοοὶρίοπαὲ ὨοῖΙΟΏΘ Ροεἰτά τι νἱάριατ, το ἢ ποις ἢ πὰ 

4υο406 ἀοοέραγδ δὲ ἄαγα νἱοἰϊδοῖῃι ποῖϊδῖ. ἘΈΘΕΙΟΙΕ δηξοοθάοθηβ 
διδύμενα νοτῖε: σοποδϑα. 

Ρ, το. 1. 54. ροδὲ ,4. - τ᾿ Μίδοο. ΥΙΙΙ, 2. διηγήσαντο 
οὐϑο ν πδτταῦδιυτ εἶν Ὁ] διηγήσαντο ἐπα ρθυβοπδ ξεν Ροβῖϊυτα εδῖ. 

Ρ. τ16:. 1. 25. ροβὲ σοπέεπι - δίσαο. ΧΙ Ι͂Υ,.25. 5εο. οοά. 
4165. διέστησεν. ΒΔ] 4 δεῖ δρόσεειλεν Βαθδϑηῖ, 

Ῥ (65, ].. 2. ροδῖ δοριϑεπι - ΗἨΐπο οτἴαπι δὲ βυ ϑ[8π11- 
συ ποπάππι ἰῃ [,οχίοα τϑοθρῖαπι δικαιοπράγημα, ηυοά ]Ἰερὶ- 
ἴον δραὰ “ιολαοί. ἔρλ. ἴῃ Ψ. ᾿Νίσοπε. Ῥ. 51. ἃ. 

Ῥ, 164, ]. 21. Ῥοδε οοἶξξ - ΑΙ αΨὲ2. ϑέζον. ΧΙ, 5. δικαέων 

τϑνοῦ, πδῖϊο υἀεαῖοα. 1014, ν. 8. 
Ρ, 167. 1. 12. ροβῖ, ἐγἐῤιέξα" - ϑαξ: ᾿ἐπδία Βαθὸ δβὲ δὲ 

χποτῖῖα ̓ οἔβείοξαπι δας σοτηροιϑαιΐο, 
᾿ς Ρ, ιτ68. 1, 85. ροδὲ 96. -- Βαγαοῖ. 11, 17. δικαίωμα εδῖ 

. ἄαμθο, σεἰεὐγαξέο, 1. 4. δόξα ἴῃ δηϊδοοάθπεδαθ, ἴτ φυοᾳυθ 
δυιδηάμηι δδῖ δικαιοσύνη ν. ,8. 

Ῥι. 171. 1. 44. ροβὲ “1. - Οαπὲ. ἐγ. Ρώδν, διοδεύειν ἀ6 
βαιαπνα δά διθίζαπι μὲν δρμπιρθγ6 Ορίϊπιθ τοὶ ροῖεδῖ. 

Ῥ. 1γῆ. 1. 4. Ῥοβῖ 10. - οπαγας Ζοκ. ο. 553. διορέζον-- 
τοῦ» ὅρουφ τιϑέντος. 

Ῥ. ιγά. 1. 26. ροβὲ αοοοπεπι - ΚΓ ὲρ αέειϑ Ἰορὶς ΖΔιοσκό- 
οὖν, αύδιη Ἰεοτίοπ θη ργδοέοσι ζομδὲς απεῖεδ. 

Ῥα 179. 1. 7. Ῥοδὲ μέσπιἐἐμγέιεπι -- 4υοχιΐδπι οἶτοα ἀἰωϊ. 
ἀϊδῖυαι πλθΏ 86 πὲ [Ἐς ΡΙοεἰπαΐιϊαι, ἱ. ᾳ πανσέληνος 8. πληρο- 
σέληνος- 

Ῥ. 170... τι, Ρόδὲ πληρουμένης - Ζοπατας εχ, δ12. 
διχομηνία ἡ πεντεκαιδεκατὴ τῆς σελήνης. μήνη γὰρ ἡ σελήνη. 
[λέγεται καὶ δειχομηνος.} 

Ρ. 15γ0.}. 15. ροδῖ 17. - Εοτῖδδδ6 ἴδπιθη Φλέζο, 4 Ορρ. 
Ἱ.1. ν. δον. Βαροὲ ἐπὶ τὰ σωματα τὰ διχοτομηϑέντα, ν γϑηὶ 
Ἰεοϊίοποπι ὀχβιδουΐϊς,, οὐ δάδο τὰ διχοτομηϑέντα 5δὶξ δαπβὺβ 
οδυδᾶ 6 σοχηπιδῖο ριδϑοεάθηϊθ Ὁ ἱπίογρυθῖθ δά ἀίτπμι. Αἴαυθ 
οἰΐδαι οοὰ, Οχοη. (ε816 ϑαδαέξαγο αὰ Ἀ. 1. Ἰορὶϊ: ἐπὶ τὰ σώματα 
διχοτομημένα. “" 

Ῥ, 179. 3. 82. ρΡοϑβὲ “6, - ὩΔῚ ῥτὸ δίψα Εὐλέλυνὸ 16δεπ- 
ἄσπι διψας. 

Ρ. ι.ὅ3. 1. ,αὅ. ροδὲ ἐπιρεγαπαξ - Ῥοῖεδι υοῃυδ τεὰάὰϊ: 
ᾳυΐ ποι ἢν 810 τοροζγ ἀδδδδαπέ ρορυϊυαι, δοῖ: αι. νἑαστὲ ἐἔ 
φιἐδέϊπιαγὶ νοέοδαπέ τεβϑηξεϑ Ρορυϊυμι. ϑγγμδ: ὀδη δότε, 
“Ἴγαδες: ογοαεδαπέμν. 

Ρ. τδή. 1. 27. Ροβὲ ργοδηξἑοπὲδ -- Ὦ, 6. Ἰαρὶς ταν ϑεἑπιὶ 
ροπάονϊα » δὰ αυθη ἰμγεηεβ ΘΧΘΤΟΘΙΘ 86 80] ΘΡᾶηξ δὲ Θαπι ΡΙΘ᾿ 



ἣ - ' ῬΑᾺ5 ΤΠ. : ΝΣ δ99 

ψανϊεῖαῖο νἱγίαπι 80] Θἔδτθ, 411} δὰ σῇ, 4111} αὐ ἀπ] οΌα, 
8}11 δά Βιυπιοταπι δὲ οδραῖ, οδεῖ., φαΐ ΖδοΣϊ. ΧΙΙ, 5. ΠΡΌ ἸΞΝ 

- (δὲ νἱάοπάυβ Ζ͵Ζέογοηγπι8) δὲ στᾶθοῦ δίσκος ἀϊοίϊϊτυτ, γΙ1ά6 
ἤογοηγπιπι οροιγίαίθηι ἀδ6 ἀγὲθ ργπιπαβέοα Ρ. 1.5. 8664. 

Ῥι 101. 1, ὅ4. ροϑὲ ποέαὲ - Οοῃξδν αυοαυθ ὅ Ἐπάτ. ΥἹ, 
χο. ὯΒ1 δόξα πιαρτι οογιέξαπε, ερίοπάογεοις ποῖδι. 

Ῥ, χοὅ. 1. 52. ροΞκῖ οδίαέξἑοννἶδως - Αἀαὶτ, οι. ΧΤΙΥ͂, 5. 
ἐδοξάσαμεν τοὺς ϑεοὺυς αὐτῶν, οο]υΐπιι8 1401] δοτΌπι. ᾿ 

Ῥ. χρά. 1. 16. ροδὲ δέῤῥιν -- "Νερξατί ἴαπιθα ἀθα|υΐε, ἴῃ 
Θχϑιιρίασι Ηϊρροζγεξ (σουῖτα ΙΝοξέιπι οὰρΡ. χ5.) υΧΧ Βὰ- 
Βιΐ86866 δόξαν. 

Ῥ, .9ά. 1. 19. - "ΔΟΡΙΔ'ΛΩΤΟΣ, δλαεία γε] δοϊῖο 
οαρίμδ, '. ᾳ. δορυάλωτος, ηποά νἱἀ6. 2 Νίδοο. Ὗ. 11. 860. οο4, 
«4165. Οοπξ, 1014. Χ, 24, Ζουριάλωτος Ἰοδίτυτ ἀρὰ δορλοοῖ, 
«Ἄἱασ. ατι. Ῥλιίίοχεη. Οἴοδ5. δοριάλωτος, πεᾶπει οαρέιι8. 

Ῥ, τρ5. 1. 10. Ροβὲ “4. - δορυάλωτον ἔλαβε, ἀγπιΐα οϑρὶτ: δῇ 
φοῦ, “1165. δοριάλωτον δα ΛΡοῖ, ἢ ει - 

οτος ΡᾺγ, 109. }» 25. ροβῖδ, - Κατ ἐξοχὴν “ράκων γε] ὁ Δράκων, 
ἀἰοοθδῖυν ϑέγροηδ α Βαῤγίοηΐὲἐθ γοἰίρίοδα οὠμδέμδ, αὶ ἴα 
ἐπδογερέϊοπθ Ηπϊοίογέαθ Βεϊξ δὲ τγασοηΐθ δ ἴῃ 'ρβ88 Βιδτοτῖδ ν.. 
48. δ86η0. οουμπθπιογδίατ. Νδρηδηι ΒΕ ΡΟΥ ροηῖίοπι ΘΌροτ- 
8:1π᾿οπόπὶ οἶχοδ Βθυροηΐθβ ἔμ 886, αυρυ8 πυπηθη τὴν πφῆ ἷπ- 
6886 1115 ροιδιιδϑυη δζαῖ, 88[18 ποΐυπι 68ῖἴ, Οοπῆ, ϑοάδηιη ἀο 
ὲϊα ϑγγὲβ Ρ. 8684. βεαυ, , 

Ῥ, 201.]. ὉΠ,.- πόσ ποι Ζέγπιοϊ, ΤΙ. 8», 55. 
Ῥ. 202.], 7. Ῥοβξ 16, - ἤογοηρ Ῥτὸ φμονίϑ Ἀμπιοῦδ. ῬΟῸ Ἐς 

δοῖδι Οξαπ. Οοἰϊεσέ. δὰ Ζιοτοέ, ἰὰ ἤοδ. Οσπῆου φαοαθο 2Ροέ- 
ἐσγὶ ποέαϑ Δ Ζγοορλν, Υ. 322. 

Ρ, 206. 1,45. ροδὲ λαδεηέ -- ἜΠΒΘ, ϑοϊέξμαο. [ΟὉ.ΧΧΙΥ͂,. 
5. 860. «Α16κ. ἡδυνήϑη. δὰ Ἰεροπᾶάυπι ἰδ] ἠδύνϑη, αυοᾶ νθ΄ 
δΈΟ Ἰορο. ϑ8:πι|}}15 σοπξιιςῖο 68: δριυὰ 7λοοάοίς. Ῥ8. ΟΧΙ;, 6.. 

΄ Ρ, 20ὅ. 1. 22. Ροδῖ 5). - ΖΔυναμοῦσϑαι Ἰεριϊατ αυοάυθ 
. 8δρυὰ ὅϑγηδε, ἀ6 ργονία, Ῥ. 100. Β. εἰ διωδεῦ. 6 ἑαμά. Οον8έ. 1, 

710. 6Χ γϑιβίομϑ Αἰθχδῃτίπα ρεοραραῖαπι, πὸ οοτίθ νἱάθιωι 
Ζ:οὐδοξὶο δὰ Ῥλνγπέοδὲ Ἐοίορ. Ρ. 6οὅ. | 

Ῥ. 4ο8.1. 15. Ροδὲ ὅγγ. - Ζοπαναϑ εχ. 570.. Δυνάστης; 
ὃ διάβολος, παρὰ τῇ ϑείᾳ γραφῆ. [4Δαβίδ' ῥύσεται] πτωχὸν. ἐκ 
δυνάστου. Ῥε. 1ΧΧῚ, 12. δὶ εἴο Τλεοάονδέι. 

Ῥ..2ι1.}.1. - ἘΔΥΟΠΕΝΤΑΚΙΣΧ] 101], ἀμο φωΐπ 
46 πιξέϊ!α. ἃ Νῖοσο. ΧΙ, “8. 860. οοἶ, “1Ἴεκ. δὲ οοάοπκ 
7 αεὲο. ἈαΒεοῖ δύο καὶ πεντακισχιλίους. ἜΝ 

Ῥ, «“γὖὅ. 1. 4ο. ροδὲ προσέρχεταν - Ζοπαγα8 Ἐδα, δ85. 
δυσπρόσιτα, τὼ δυσχερῆ. υδὶ νἰ ἀδηᾶτι8 7εξέπιανιητεδ.. 

Ρ. χιά.]. ὅ. - ἘΔΥ͂ ΣΤΡΟΣ.- ΞΑΝΘΙΚΟΙΣ, «“Ῥγϑένϑ. 
᾿- Χαρπελίσισ, ἸΝοταδα πιοπδίς τῷ «Αδαρ -- νἱσὰν τεϑρου θη 8 
Ἐδ᾿Β τι, 1. 8660, ἢ. “(. ἘΝῚ δἰΐδπι ἀα ο ὩομΪΏ8 δτιδθοᾶ ᾿ΔΘΏΒΏΔ᾿ 



λ ; 

θ᾽ ΔΌΘΕΝΘΑ: 
ΦοΔἸποταϊ ἃς στ. δύστρος ἀορτανδῖαπι νἱάδευτ. γὴΔ6 ΒΌΡΤΑ . 8. ν. ᾿Αἴδαρ - νεσᾶν, οἵ ᾿πέτα 5. ν. Ξανθικόρ. 

Ὁ , ι5. 1. 9. Ροβὲ πῶϑ - δ Ζοπαγας οχ. ο. δ86. δὲ 
εοπξετοηάιβ 1) ἐἐγιαγεγεδ. ; Ῥ, 216... 26. ροϑὲ κιξαϊεέτεν -- ΟΣ βιπλΔ]1τοσ Οδητιστς «Ἴζδα. ᾿ ϑέγοπι, Ψ]. γ, 811}. δπιδηδαπᾶυς, εἴ ΡΟ δωδεκάδος τεροκιδῃ.- ἄσπι δεκάδος" 4ποᾶ δὲ δηποΐδαϊυπι 6βξ ἃ ἀσος, Ἑἀϊῖοτε. 

Ῥ, 46. 1, 37. - ΔΩ ΡΗ͂ΜΩΑ͂, αἰονεεπε, γμλγιῖδ, δἕλδηι οδέαξϊο δφογῶ, δαογίοξιεπι. ϑῖταο. ΧΧΧΙ͂, χ8, δὲ Ἰδοτίά δωρή- μᾶτα. ἄυδπι 5014 εἀϊείο Οοπιρίμέεηδές Θχμλθϑι » ἴοπβε ργϑο- ξεγσϑηᾶα νἱδεῖας τῷ μωμήματα εἰ μωκήματα ἴῃ το] ΐαυ18 ΣΡ τὶς, ΘοσλΟ Θηΐπι ἰδὲ 6δὲ ἄδ προσφοραῖς οἵ ϑυσίαις » ΔῸ Ὠϊπνΐα ρτο- ἔδοιο ἐδϑδεῖ Ὀσγθυϊ)ὴοφιδηιία, βδἱ απ ], ]. μοικήματα ᾿ ἂο προσφοραῖς μὲμωκημέναυς δκρ)ΐοδτα γ6}16ῖ. Αἀά Ζοπαγαε 7,ες. 6. 889. δοὸ Χεπορᾷ. ἴον, ὃ, 4. . ᾿ 
δ 216. 1. 44. ροβὲ εδὲ - Τλδίθη ἂσ ἴατηθῃ Ῥοΐεβὲ Ἰδοῖῖο τερερῖα, φαυπι μεσϑοδοτεῖν, πληροδοτεῖν, διτοδοτεῖν, δἰθδαυδ διοποΥΙΒ 8]1ἃὰ δἷπε υδἰϊδία. 
Ῥ. 221.].1. ῥῬόδε 38, - 1 Νίδοο. ΧΗ, άο. μήποτε οὐχ ἐάση αὐτὸν, τι ξοτῖα πιο ρβϑπεξιῖοτεξ δι ἐρβίμβ ἐπιροτῖο.. .ς Ῥ, 451... 26. ροϑῦ Χ ΧΡ, 8, - ἃ Νίδοο. ΥἹ, χ1. τὴν ξβδο- εάδα. ἔξειζρ. σαδδαέὶ αἰἴοπι. ᾿ - Ῥ. 221.}, 45, μοδὲ .“».. - Αἀᾶο κΚ Μίδοο. ΧΠΙ, 4ο. εἰ ΧΤΥ͂, 42. : -- ᾿ ᾿ς Ρ, ,25.]. 428. - ἘΙΓΓΎΤΗΣΣ, ργαδε, ΘΡΟ507, 7 41. ἐτι680})}) 1. 4, ἔγγυος. ϑῖταο. ΧΧΙ͂Χ, χ6. υϑὸὶ Ρτο νυϊραῖο ἐγγύου ἦῃ ἐἀ. Ορπερί, ἐγγυτοῦ Ἰορῖταν. 
Ῥ. 229.}, 52. ροδὲ “. - "ἜΝ, δΩγβΈγ6 Καοίο. 168, ΧΕΥ͂, 9. οἱ ἐγείθαντες ἐκ τῶν ϑρόνων αὐτῶν πάντας τοὺς βασιλεῖς, αὶ ὉΠ Ε8 8, ΧΩῸ]108 ΤΕρ68 80110 διοιϑθαγαηέ, Ρειϊπάθ δὸ τὸχ ᾿᾿Αδογτίοταηι. 
Ῥ, 227.}. 53, ροδὲ 830. .-- τἰδὶ ὅττι ζωγραφεῖν σοπῖυπρίξας ἃἂο ἀδ ρέοεωγὰ σποσμοέΐοα ἀἀ ἰθοῖων » 4δ 4ὺυὰ νί4ο δαζνεαδίξωγι δὰ διίφε. Δωρ. Ῥ. 895. οἱ Ἐχοροΐέαεέ, Ῥιζ, Ρ. ιάο. “ζωΐλραέις ἴῃ ΨΘΥΒίΟΠΘ ῬΓΟσδΏΘ Ομἱδὲϊ. 

ως ΤΡ. 238,1, 4, μοεῖ 3... γιά Τιξεπιαγωρωτι αὰ Ζοπάγας εχ. ο. θο3. ἜΝ Ε 
Ῥ. 220.}. 10. ροβὲ ἐΐοσαὲ -- Ολδίδζαμι δάδδ 1 ὀχῖοῖα Βαῦο ϑοοδπι, 40 ργδοῖοσθα δρυὰ δμδοδέμγα ἮΙ, Φροῖ, 1, κιό, 68. ΤΟΡοσίτσ, : ΝΙΝ {8 ᾿ς Ρ, χβά, 1. 11. ροδβὲ δϑγιδιέτα - Αἀᾶὰο Ζξεε, ϑωδαηπ. χ. 560, Οοπιρί. αθῖ δεῖ 1. ἃ. χρύπτω. 
Ῥ, 255. 1... ρρϑεὲ δόξης - Ἰῖα φοτῖα χροὶ δᾶ, “}. ᾿θἔἶπα, 868 ἴπ Δ}}16 11 Βῖ8 ξοσίαβϑε σϑοεΐῃβ ἐν χυκλώσεε ἰορίτατ, Ῥ. 435. 1,354. .-- “ἜΓΧΑΙ ΝΩ, ἑπλίο. 5 Ἐάν. ΤΥ, 10. 666. «οᾶ, Αἰἰοα. εἷς αὐτὴν ἐγκέχηναν, ἈΘῚ 411} ἐκκέχηναν Βλθδπε, 



ΠῚ ΠΙΡΡΑΒΒ ΠῚ ““, 

Ζοήαγαξ Ζδα. ἃ. δι0. ἐγχανων, καταγελάσας. ᾿Δρισεοφάνης (Νωδ. 
᾿ τοῦ οὐδ ἐγχανὼν τεθνήξει. ΤῬδὲοκοη  Οἴοεε. ἐγχαίνω, ἑπλὲο. 

“58. 1. 12, Ῥόβὲ “3. -- Ἰυάϊιῃ. Υ, λδ, ἐγενήθη εἰς 
ΠΕΣ 8010 δοᾳυδῖμαι ἐϑῖ. ι 

Ῥ. 58... 19. Ροδὲ ροδεστιέ - Οαπιογαγίμα 1668 18 ραν ἱς 
ἀπὸ ὀῤογοῦ. , 46 ἐδοίο. ᾿ 

Ῥ.. 240. 1. 16. Ροϑὲ παρακουόντων - Ζοπαγαθ ἤ7,6κ. ο.615. 
ἐϑελοκωφεῖ, οὐ βουλεταν ἀκούδεν. 

Ῥ. 240. 1, 56. ροεὲ ἐεησδαπέ -- Ῥτδεῖεσοα ἐπ ἐἰδεϊοῖς τϑοῖθ 
ἐτδάττατν, ἡΝ αι !δβΐτηθ ραῖθσε, δὲ οπιηΐῃο γεβίοπεπε », Ῥγονὲ» 
εἴαπι εἰρηΐβοατεα, 

Ῥ, 2)4ο.}. 856. ροδὲ ἐσπσδαπέ - 1. 70. ΜΜΙοΠαεῖὲς ὧπι ϑρὶοὶ- 
ἐερίο Οεορταρλίαο Ηεῦν. δπχέσναο Ῥ. 1. Ῥ. 155. ἔϑνη δὰ Ἰδοιῖο- 
Ὁ18 νϑυιοί δῖοπι ΡΟΥΓΪΏΘΤΘ, νἱάδιατ, ΡτῸ 5)ὉΝ δου ρίο Ὡνμ. ἡ. 

Ῥ, “δ. 1. 50. Ροϑὲ μισθὸν - ΤΟΡ. ΥἹ, 7. τί ἔστιν; αυἱᾷ 
Ργοάεσέ, ἀπᾶτι εὐ ἰέαέεην δὸ νὲἐπὶ δαδοῖϑ Κωίραξμε: 6508 
γετιδϊξεπι ἀαδοδιιπέ ἰδέα Ὁ 

Ῥ, “57. }. 11. Ροβι ἀδῦν. - ΤοΡ. ΠῚ, 9. μία, ὠπέοα, ς0]]. 
γ.10, υϑϊ μονογενὴς ἀϊοΐτατν. 

Ῥ, 2567. 1,12. ροϑῖ ᾿ἀδόνγ. Ἅ. ὅ Ἐμὲ, 711, 19. ῥζὸ διανοιαν' 
μίαν Ἰοριδτα σι }] δ σὰ ματαίαν. ΑἸϊοαυΐῃ δπΐπὶ δϑηϊεμπεία ποι 
νοτὰ οὐβοῖ. Ῥ ημπ; δεΐτα ἀϊεοιἀΐμαι φυσᾳὺο δὲ οἄξυμι ! ἰπέθσο 
ἄσπ ρῥϑνῖ. 

Ῥ. 457. .1. γ8, ροϑειοίπεμ -- Ἠθπο Ἰοσαπ,, βοτίδβδο τεϑροπίε 
Ζοπαγαθ ἴχδα. ο, 1780. (1 πῦπο ρϑερθγατὶ οσμίτδοῖθ ὑφὲν 
Ἰ1ορῖτατ), 4αΐ απ Ρ6ζ ὁμοῦ ἱπεετρτθῖδταδ δδὲ. - 

Ῥ, χϑ9. 1. 45. Ῥοει “5. - ἌΧηΠΟ, οχέγα 8. Πογίπιδδοιιο, 
Ἐσοοὶ. ΧΙ, 44. εἰσήγαγέ με. Ἐοτίδδδο βοτῖρεῖε ἐξήγαγέ με. 

ἄν ν᾿ 450. }. ῬΡϑαυτ, Ροβῖ οοπιδιῖδαϑ - ἃ Νίδοο. ΤΧ, ἀῤ. εἰς 
χιλίους, ζδγ6 τλ1]}16. 

Ῥ, ,θά,], 45, ρμοβὲ οοηπϑδεψμέηέθ - Ζοπαγαθ Ζες. 6. θ44. 
εἰσοίσει, εἰσενέγκοι. 

Ρ. 266.1. 25. ροβὲ 926. - οἵ ὙΠΠ, 22. υϑίι Ἡοιιδίφαπεῖο 
ἑκατέρας νἱάἀοῖαΣ σαπέρεαπι ξ1886 ἀνα (ὅθ 8 Ρῖο ἑκαστὴης. ; 

Ρ, 267... 10. - δ᾽ ̓ἝΚΑΤΟΣΤΟ' Σ, εορἐσϑδέηιδ. 1 Νίαοσοσ. 
ΧΤΙ, άο. οἐ ΧΙΨΥ͂, 27. 

Ῥ. 269. 1. 58, Ροβὲ ὦ. 6. -᾿ δὸ Σωϊἰονὶ Μηδοοίϊ. δ. ΔΒ. 111. 
0. 19. Ζοπαγαδ 7,65. ο. θ51. ἐκχβιβαστῆς., δοκιμαστῆς.᾿. 

ΒΡ. 2γ71.}. ὅγ. ροβὲ 6ο5 - Αἀᾷᾶο Εἰγπιοί. 27. 42, . 
Ῥ. 273. 1. 15, Ῥοβὲ ὑπερέχων - Ῥλέῥοεέναι. Ηἶδγ. Ῥ. 5258, 

οπχὶσ. Βοΐδδο». ἃ ἐταφῆ δὲ ἐκδηλότατα ἀνθρώπων, πδὲ ᾿συδοι, ἐκδη- 
λότατα ἀνθρώπων Ἰηπτοτρτόταϊυν ἐπισημότατα, ; 

ΟΡ, 476.}, λἃ. ροεϑῖ αὐλαοοὶξ -- Οδοΐοσυσι. ἐκεῖσε Ῥγοὸ ἐκεῖ 
ποῖ δου Οταπιμιδιϊοῖβ. δεὰ οἰΐαπι οἱαφθί οἱβ βογι ριογίρης. 
ἸΘΌΤΡΑΙΙ, τόοῖο οὐβογνανὶξ δ επιδίογμθ. δὰ «ἰγίδέορή, Ῥίμεέ. 
Ρ. 807. 64. χ60. 



βο2 ἢ ΑὈΠΏΕΝΌΑ. 

-κ κ 

Ῥ. 277.1. 9. Ῥοβὲ λαῦφέ - Βοοοξοῖξειδ ἴπ δρεοίπλέπα Ὡθναϑ 

οἱανὶε. 25. Ῥαῖδε, ἐκζητήσω Ἰδτατίοτοπι Ἰᾶρδθὰ ὁχ ϑύσω οτῖθαι 
6486, δυΐ τῷ 3: δῖνϑ ὉγπΠε, απο ΑἸ]οχαπάτίηξ ἔστῖο Βαραδ- 
τἶης, τεδροπάοτε. ἢ ἀν ἧν : 

Ῥ, 477. 1. 25. Ῥοδῖ ϑὅγνγὼβ - 1 Μίαοο. ΧΙΨΥ͂, τά. ἐκζητεῖν 
νόμον εδὲ ἐμογὲ ἐορθπι εἶα αμοίονἑέαΐσην σοποέέαγο. 

ΕΞ Ὁ 279... 47. Ροδὲ 9.ω5. -- 860, οοά. 7αὲ. ἐξεκαϑαρας δαὶ 
860. 8]108 ἐξεκάϑηρα. ἴἴὰ ηᾳυθοᾳπα Ζλέϊο 11. 11. ἀθ δοπιηὶές 
ψο]. Υ͂. Ρ- Αι7. οἃ, Ρ εϊξενὶ, φὰο ᾿υάῖοθ νϑγὰ Ἰθοῖῖο ἔπι δρυὰ 

ΤΙΧΧ τὐπὶ δραᾶ Τλέδοποπι νἰάοῖαν ἐξῆρα. 15 διαΐκπι δβὶ βεπβὺς 
νοοῖβ Βοῦτ, "»32. 810 οἴξαμι γοχιταν ἃ ΟυΧΧ ἴηι, θ δέ, 
ΧΧΙΥ, γῶ 

Ῥ. χ8ο. 1.40. ρῬοεδῖ 461... -- ϑῖίταο, ΧΈΤΙΙ, 10. νοοεβ ἐκκαί- 

“σϑα:ι οἱ ἐκλύεσϑαε οοπξαπάαμπεοτς ἰὼ οοὐά., θθπδε ζΆπιθει ὩΟΩ 
. Σηἴδῖο. 

Ῥ. 280. 1. ωἷέ, .«ἜΕΚΚΗΤΑΛΕΙ ΠΩ, νγοϊεφιο, μεπέξιϑ εἶδ. 
δἐϊέιο. ϑίτδο. [9], 20. 860, ὕοπιρὶ. ἐκκαταλειφϑώ, Ὡδ1 Ξα]λαὺϊ 

Ἰ0τὶ ἐγκαταλειῳϑώ Βαδεαῖ. ᾿ 
Ῥ. “85. 1. υἱι. ροδὲ “8, - ἴον. ΧΧ, “8. 6οἅ. Οοπιρὶ. Ῥτο 

Ἢ ἑλκύσαν (φυοᾶ Βερτ. πὶ τοβροπάθ) δχβίθεῖ. ἐκκλύσαν, 4186 

Ἰεσιίο να]ραῖαό ρταθέεσοσι δ νἱάοίωτ, : 
Ῥ. “θά, 1. 52. Ῥοδὲ »1Ό - 860. Ογοέέωμπι δὰ Ὁ. 1, 3112 

Ῥαυΐϊδτυπε 6686 ΠΟΘ πῸῸ Ρτορτίαπι, δά οοπιπειμδ, ἃ 1, 
4υοά ἱπίοτάυπι 65 ἑμοΐαον δ. ᾿ 

Ῥ..88. 1.44. νορῖ5,. .« Βαγμολὶῖ, 45. ὕτὸ ἔκλειψιν, ᾳαοὰ 
ἐπ «411ώ. οἰ Οοπιρί. Ἰερίταν, δου θδηάπηι εβὲ ἐκλείψειν, υ Βαροῖ 

οοάοχ Καίϊοαπιισ, νε] δἴίαπι ἐκλείπειν. 
Ῥ. 295. 1.84. ροδὲ ἐωδδίξ « Ἡομδιρ απέξθ διϊοξοτὶ ἔξηψε 

ὕπνον, ϑιωδροτιαἑέ δοπιρῖεπρ, Ὅξ πὶ 411186 0118 Ἰορίςατ. “ὃ 
Ῥ, χοά. 1.158. ροβὲ ἐεβ6 - “Ζοπαγαθ Ζ,6ς. σο].θ σι, ἑκουσιά- 

ζομαν, προσφέρω. ᾿ 
Ρ͵ 205. 1. 18. Ροϑδῦ 90. - 5 Ἐάν ΤΥ, ά4͵ υδὶ ἐκπέμπειν οδξ 

γοπιΐέίον δ), ἴ. 4. ἐξαποστέλλειν ἴὰ δοᾳαδπέθι. 
Ρ. 397: 1.40. γοϑὲ ἐξαρκεῖ - Οδοίεταπι νοχ μδθο σϑᾶ- 

᾿ἄδιᾶα αὐοᾳυα νἱάθεας δποῖοτί Πδτὶ Τορίδο ΠΠ, 5. αδὲ Ἰοοσ 
ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαν οὐπι Ονοξΐο Ἰορϑτο τια]16π ἐξ ἐμὲ ποιῆσαι (ᾳθοά 

σεβροηᾶοτεῖ γετηᾶσι]ο εἶα Οαγαμε πιαρἤθη), Ὦ. 6. [011676 πιὰ ἄς 

τοθυβ Ὠυμμδηΐδ, ΟΟ]]. ν. 16, ; 

Ῥ.30οο. 1.19. ρΡοδῖ αἰσαίέ « Τιαῖειῖ αυοατο δᾶθο νὸχ ἴῃ 

γατῖα ἰεοϊίομο οοἄ, “4ἐέεκ«. τι Νῖδοο, 1Π|, 55. ἘΡῚ ρτὸ ἐκρείψαε 5ἷπο 

, ἀυρίο τοροποηᾶυαι ἐκρένψαι. 
Ῥ.3ο5. 3.11. Ροδῖ ἤοπι. - Ζοπαζαδ Ζ65ς. 90].657. "Σκπστα» 

σις, φρενῶν ἀποβολὴ καὶ ὁ ϑαυμασμὸς καὶ ἡ ἀλλοίωσες. ἔστε 
. δὲ καὶ ἁμαρεία, 4Δαβίδ (Ῥβαϊπι. ΧΧΧ, 29. ΟΧΥ,2. γίάς 7Τ2εο- 

ἀοτοέιπι δα Ἀ, 1. οὲ ϑωίρστέ Τἦες, 8. Β. γ.} ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ 
ἐκστάσει μοῦ. ᾿ Ἔ 

- 



Ἢ ῬΑᾺΒῚ.. ΠῚ βο8. 

Ρ. 564. 1.45. βου 52. - Ζοπαγας οα, τ1070᾽ «ἂ ἢ, 1. γδ.. 
εὐ ὰν Βδρεὶῖ ἐκεεσῶ, κρεμάσω.. 

Ρ. ὅο6. 1. ᾳ. Ροϑὲ λειτουργεέίσθω .« αἱ 4ὐοᾳὰο Ἰοφίεως 
δρυὰ χοπδι Σὺν, ο. θγ6. - 

Ρ, ὅοθδ. 1. υἱξ, ροδῖ ἐλέπευγεν. - Οδοῖοτπαι͵ Ῥλανον ἐ-- 
᾿πμ8 οοττιβθιυ8 Ὦ.]. Θδῖ ἐσ Ζοπάγω, ααϊ 1 Ζθα, ο. 779 Βαροῖ: 
ἐξέτηξεν, ἐδαπανήσεν, ἐλόστευνεν. 

Ρ, 50. 1.5. ροδῖθ. - Αἀ ἢυπο Ἰοοππι δἷπο ἀυδ 10 τοβρίοἱς 
δ8 Ζοπαγας Πές. 6. 676. Βαροῖ: ἐκείλλω (1686 ἐκτελὦ), ἀνασπά- 
σω; μετοικίσω. 

Ῥ, 8οϑδ. 1. 15. Ῥοδῖ Ροριΐεωπι - Οαπεῖο. ἐν. Ριρν. άρ9. υδὲ 
τοι. ΝΕ ἄς Βαηηπιᾶ, ἐκσεινάσσεεν εδὶ 472οογσ, μὲ αἰέφμξαί φγιεπι- 
Ωέ. 

Ῥ. 5οϑ8. 1, 44. ροεὶῖ σπάδων - ΟἿοςο. Κεέέ, εὐνοῦχος » (ὃ ἐχε- 
ξομίας ΠΑ μιθῤεόμι ψιάθ φυοᾳυς Χομπορᾶ. Οὐγορ. Ὗ,.,14. 22. 
ὡς Ι,θὲ ὀχῖν, 001}. 52. δὲ (ἰδδβέαπν εγοῖο, ο, δ, 

Ῥ, 514, 1. 20. Ροδῖ ἐμιάνϑης - Ζοπαγαα Ζθᾳ. ο. γγ6. 
ἐξε φύρϑη, ἐξεμιάνθη. 

Ρ.5 ι4. 1], 3:1. Ροδὲ νἐζοίμν" - ϑίγασ, ΧΙΤΗ, 4͵ ἐδῶ; σοᾶ; Ε 
4ἐ-. κάμενον ἐκφυσῶών, Ὁθὶ το]ῖαυΐ ἘΣ ἐμφυσῶν Βαθοπῖ, 

Ῥ᾿ ὅι5, 1. ὅ1. ροβὲ ρμπέεπα -- 510 ἔοχαιαϊα μῖσος ἐκχέειν 
ἀϑ5 οϑὲ Πεγούίαημο ΨἹ], γ, ὅ. Νοο 1, διιοΐθ ἐπυ 8 αἴδπι 6886 
ξοτυνΐδη ἔγάην οἤμπάσγο ἀοοδαῖ Ιοοδ Ομγε  Υ Π, 1,5. Οἱοον. 
ΧΙΙ, Ἐρ. 8. αα Ζαπιϊδ, εἐ 7ἰνὶὶ ΧΧΧΙΧ, 54, 

Ῥ, 522. 1. 42. - ᾿᾽ΈΔΕΕΙΝΟΙΣ, Υἱᾶο ἱπέτα δ. ν. ἐλέηνὸς, 
Ὧο Ἑασέἑονδα ἤοπιαποος Οοά, Ολὲδ. απέοζξς ᾿. 65 δα. ᾿, 

Ῥ. 5,8. 1.24. ροβῖ ποέαὲ - 5 Νίδοο, Π|,2:. δ. ἣν. πιὶ- 
ΒΟΙΘΌ1118 8. τηϊβθυδιῖίομο ἀῖρηα οσαῖ.. 

Ῥ. 55:..1.7. ροβὲ ρνοραφαγεὲ - 516|}}} Ἰηοὰο δρδὲ δὸ δὐία: 
οἴο βροὶ ροηΐζιγ δρυὰ Ζδέγοηξιπε ο. 4. Ἀδὲ νἱ 8 15 Εν ὯΘΟ ΠΟδ 
Ονοπονέτπι Οδ65.111, αὅ, 

Ρ, 5537. 1.58, ροεῖ “5. . (Ζοπαναϑ Ζος. γάλ, ἐνεπάγησαν, 
ἰώῶν χω ἐνηλωϑησαν.). 

Ῥ 537. 1.89. Ροβῖ 9. - (Ζοπαταε Ζϑα. ο. γάά; ἢ ἐνεπάγησαν, 
ἐνέπεσον. ) 

. Ῥ.538. 1. Ῥδπυϊε, Ροδὲ ἔμ. «1 Μδρο. Ϊ,30. 866. ἐδᾶι ζα- 
ἐΐο, ἐμπιστεύω δδὲ 1. 4. δἰ πορ]οχ πιστεύω 5, ΟὨΠὶ 40 οεΐδηι ρΡ6:- 
ξοἴαϊον ἱπὶ οοδα, 

Ῥ, 341. 1.1. Ῥοοειδ, - Ἠΐπο ἜΕῚ ΡΑΝ ΤΕ Ἰοοῦθ 
᾿ετεα. ΧΙ͂Υ͂, ι8. Ρ1 ἐμπορεύϑησαν Ἰορεπάπτα νἱἀοῖΐοτ, πο 
ἐπορεύϑησαν. 

Ῥ. 343. ). 5. Ροβῖ δ. ᾿ Ζοπαγᾶθ Ζ,6ιι. οοἹ. γ11. ἐμπορπῶ, 
τὸ συμβαλλω" καὶ ἐμπορπούσϑαι. Ἰάδαι οο], γάσ. ἐγεβοῤηη θηθαν, 
ἀμ αὐὐούρα 

. Ῥ,345. 1. υἱῖ, ροδῖὲ 6γ5. - δεορίυβ σαοᾳυο μοῦ «ἀνοτθίο, 
πυοὰ ἴῃ ϑδέερλαπο τδϑϊυμα ὁκ ἐπ ἀρ Ρομπίίυγ, τἰϑὺ8 68 
Ῥλέϊο. ἀόμμοον ν. ο. 6 ορέῇ. ν».29. Ὁ. ν". κδά. Ε,. οἱ 699. Β. 

᾿ 

Ν 

" 4 



-- 

. 

θδοά ς ἈΏΏΕΝΏΆΑ. 

Ῥ.Ξ54ν, 1.7. Ῥοδξο. - ὙὴῚ4ὁ ᾳφυοφυδ. ΒΌΡΤΑ 5. Υ΄ ἐκφυδάω. 
Ῥ, 348.}. ὉΠ. Ροβῖ 7. - ΑΩΝΜΙδοο ΙΧ, 20. ἐν τοῖς ἐχϑραίνουσι, 

οοπέγα ἰηϊτοῖοοδ. [161 Ώ. 1, 9. ἐν εἰρήνη») Ῥᾶσδηι ροϊδηδδ. 
,Ἐ.350. 1.55. - " ἜΝ (' ΝΊΤΗΣΙΣ. 5. Μδοο. Ψ, 4. υϑῖ ρῥτο 

συνάντησιν ἷπ ο(. “4. νϊοδ9 Ἰορίτον ἐνάντησεν. 
Ῥ.552. 1.81. ροοιῖ Ῥέαέ. -ὟοχΧ ἐναρίϑμειος ταρετίτατ εἴξδπὶ 

ἔῃ Ἐπιροαοοίἑα σαγπιν. 401. ὯΔῚ νἱά, δέμγαέεδ. 
᾿ς Ρ,5358. μῖε. - Ε᾽ΕΝΔΟΞΟ ΤΕΡΟΣ, ρναδείαπεϊεοέπιιρ, 
Ῥιοδεγτέπει. Ἡὲἐϑέ. με. ν.ά. 

.Ῥ,359. 1.5. ροδὲ ἐνδόξως - [ο} δητοοθάθῃηβ καλόν. Κμῖρ. 
λοποκύξοιιπι 66.) 

Ῥ, 564. 1.6. ροδὲῖ 5γ6. -« "᾿ΕΝΕΧΥΡ,ΑΖΩ, 1.4. ἐνεχυρά- 
ζω. Ὁ5Π, ἰάφπι. Το». ΧΧΤΙ,6, ἴῃ δάϊι. Οοπιρί. ρτὸ ἠνεχυραζες 
ΦΘΩΠἰδὶ ἔογηια αἰ ΘΟ ῸΒ. ἠνεχυρίαζες Ἰορίτατ. Α΄. 

Ἐ, 564. 1.22. ροεῖ δολποίάογμπι - Εἰγπιοί. Ομάϊαπιπν ι86, 
0. ἔνηχος αὐλός. 

Ρ 364, ).42. ροεδὲ ἐνδέσεε -- Οαεαμδοητα ἴπ Οαθαμδο-- 
πεαηΐδ Ρ. 80. ἐμ δὲ Ἰορθπ 40 ἐν ἑνὶ καϑέματε τραχήλων. 

᾿ς Ρ. 864. }. 46, - ἾΣΝΘΕ ΜΙηῸΝ, ἱμέσνεον ραγε ρωρρὲέδ, φιεο 
Φαγοΐγασ νοἶ γεόγσθδ ὑπὲρ οπτΡΉ ΩΤ. Ἐχοᾶ. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι. ες. εοἀ. 
«4ἰσα.. ίὰε 5. ν. ἀνθέμιον. 

Ῥ, 566. 1.2. Ροεὲ 16, - Βαγυοβ ΠῚ, ὅ!. ἐνθυμεῖσϑαι ἐδὶ 
απΐπιο αβίδαγθ., φοποίρεγα. Ἡπέρ. ἐπ ηιῖγαν δ. 1, α. γ. 84. ἐξευ- 
οἰσκειν τῇ συνέσει. 

Ὧν 1.4, - "᾿ΕΝΝΕΝΗΚΟΝΤΑΖΔΎ' Ο, ποπαρφίπέα 
“μο. 5 εάν. Υ͂, 18. ὉΜΙ οοἷ, “41ε:. ἐνενηκονταδύο ΒαΡοῖ. 

Ρ. 376. Κ. 21. Ροδὲ ποέαέ -- δῖο φυοᾳπο ἐντολὴ δἰ ταρ!ϊοῖ- 
οΓ ῬΈΠΕΙ δαπιΐτον 1 Μίδου, ΠῚ, δὅ. 

79. 1.4. ροδὲ δίδγμπε « ἔπ ποιξομο ζσρεηαὲ ἘΕΡ ΒΕ τας 
Ξ ἃ Μαοο. ΠΠ, 26, δ᾽ νι, Κμῖρ. εἰ ϑγειω. 

Ρ, 579. 1.535. ροδὲ νογίεγμπέ - Α4ὅἀὕ12. Ἐεέλον. ΧΙ, το. ἽΝ 
γνῶναι ἐνυπνιον ἠθέλησεν, δοΐτο συρίοθαξ, φυϊὰ εἰραΐβοατοε 
δοπιπΐαπι; ἘΡὶ δάδο ἐνύπνιον ἐπέογργϑέαέέοποπι δοτηπῖξ ποῖδξ. 

Ρ. 88ι. μά, ροδι38. - Οοπῇ. αποᾳυο Βαγξενὶ Ἐρὶδέ. Ογέ," 
δὰ Βοίσεοπαά, δἀιπιποῖαπι “γοασϊο οἷδε αἀσοεμείδιιδ ᾿. 257. 

Ῥ,58:: 1. .1τ| Ῥοϑῖ Β. « Φἰἐγπιοῖ. Ομά, 648, 50. τοὺς ἀνέ- 
μους ἐξ ταἰνοντα.. 

γ87. 1.27. Ῥοδῖ δὲ - Αὐδν, 489 οδὲ ἐσχέέ, Α ἐσρογιαῖθ 
οτῖα μι ὩοΙ͂ο αεἰοκαϊξ, οὐἑέσγαπαξ, αδγοραπαϊ. Μιοιμα αὖ, 
ἐσγροηεἶἑ ροϊδεῖδῖο Ρτον. ΧΧΧ, 20. ἀρυαὰ ὅδγσωπει (λαίάασιπε- 

: 416 Β5 Ῥτο ὭΠῸ Βορτ. δἀβίρεξατ. 
ΡΞ .2391. 1. τ. ῬΡοδὶ 22. - Τοῦ. Χ,9 οἴ το. ἐξαποστέλλεεν δεῖ 

εἰὐπεέεέέογο, νεπέαγς ἄγε αϊεοεαάφηαξ, 
Ρ.595. 1.22. Ῥοβι ἤθροισεν . Ὑ1ὰ6 Τλιογά. 110, Υ1Π. 

σ. 95. ἰηΐξ. 
Ρ, 397. 1.26. ροκῖά. - Ῥτδδῖογε 4υοᾳιο Ἰορλῖαν Βαθο γοχ 

δα. Υ͂,10. 860. ε96. Οὐέὲδθ. Δ ΌΪΒ1] Ρτο δὰ ἱὰ ἰσχίο σερεοσίζοτ. 

΄ 



ῬΑᾺΘΒ 1]. ! δο5 

Ῥιδού. 1.19. ροϑὲ δείδα «Τὰ 242. δωα. ν. 4, ἐβέρχισϑαι 
ἕκτενος ἀϊοίτωτν ἐπ, ομεέμα αὐῤᾳιεῖδ αἰϑοίον 662... 

οι Ρίάρο. 1.6. Ῥοοῖ ὕϑωρ΄- Οδεϊοτο "δ ξοδος, 56, τὲ ἱπ 
15. εχ. Ἰορίτατ, " '“Εξοδος Αἰγύπτου πϑογέθίτωυσ βδδουράυς 
ἃ Μοιο βοεϊρίυβ ρϑσ, αυΐ οχΐξααι 1δγδο)ἰἑδσαπι ὁκ Αεργρῖο 
οομαρϊεοϊτωτ, 

Ρ,άοο. 1. 55. Ῥοδῖ ““. - δὲ 18. ΘΕ ἐξεύρεσις οϑὲ ἑἐπνοπέξο,.. 
80. γεηιοῦὶ, Τὰ δγγιδ.᾿ 

Ρ. 4οδ. 1. 19. Ῥοδὲ πιδὸ - 558 ξότξαϑϑο. Ῥτὸ ἕξει τοροιδα- 
ἄπ δϑῖ ἐκστάσει, 

ΠΡ, 4οδ. 1]. 25. ροεῖ εὐπεὶ - Τὰ τεδίδ!οπῖο Ἐρίσέδέασ, τ 
ἐπι τ μὰ δϑραγῥαπαε( τως. ΟΟΧΥΊ,.): δ᾿ Ἀρτύγης ἐξοδιαζέεω. 
[μ ἘΠ ΆΝΆΙΤΩΣ Ογεῤιοαέατιεπε ἀδοτθῖο (δαοϊαια. Μομεπι, Τοίοροδη. 

.148.): τὸ ἀνάλωμα τῶν τέκνων ἐξοδειασάντων. 
Ῥ. άοο. 1.536. ροδὲ δπκογαπιεπία - Οεΐογο δὰ Ὦ.1. ΤΧΧ νον- 

ἐσπΐεδ τὴν δὲ ἔξοδον αὐτοῦ οὐκ ἀπένεψεν τοδροχῖδ886 νἰἄδιτον 
εἀ Ἰοου ἘΖοοὶ, ΧΥ͂Ι, 4. ἐπ. αἷδ ογέμϑ ἐμὲ πο δὲ ρῥγαφσοίεωε 
τωτδέδέοιϑ ἔμμὲδ, σὲ ἀφιέα ΝΟ" 685 ἰοέα οῖο, 

Ῥιάιο. }.4. ροβὲ ζῆν - 1ιαἰΐαΐδ αἀαοαᾷῦς δαίγα ῬὉτὸ πιογὶ 
ἀἰοίξοσ, δὲ δαίξιδ ργὸ πιογέθ. Ὑ᾽ὰ6 61161. 110. 11. 6.7.1. δ. 2. 

Ῥ, ά 4, 1. 6. ροεῖ ά:. - Ζοπαταε ἔθ. 9,761. ἐξουϑένωσις, 
ἢ) ἐν τῷ ἀγαθῷ αἀνυπαρξία. καὶ ἡ ὕβρις. ἣΝ 

Ῥ; 4,4, ]. 52. Ῥοδὲ λογίζομαι. “᾿ Οὐυπξεν δοδεοξέωπι δὰ 
Ῥλνγπέολὲ Ἐοΐορ. Ὁ. ι853. 

Ρ, 455. 1.49. Ῥοδὲ ἐπαίνῳ - Οδϑίθται ποι Ῥτόβο Ἰδοεῖο- 
Ὡθῖς οὐκ ἐν ἐπαίνῳ 80 ΤΘΡΟΏΕΣΤΘ ΠΔ8]0 ἐν οὐκ ἐπαίνῳ. δίο Οταδβοὲ 
δοιΐθοτε δοΐοπξ, ν. 6. ἡ οὐκ ἐμπειρία. 

ΡῬ. ήά4γ, 1ῖπ, εἰς, - Ζέγπιοὶ. 1Η͂. ὅοο, 8. ἑπανάστασις τῶν 
πυμάτων. 

Ῥ. 429. 1. 10. Ῥὸδὲ ἀραμένων - γίδο φυοαᾳῦο ΤΡ ΑΓαΣ 
Ζο-. ο. ὅ12ι. 

Ῥ, 4589. 1. 15. ροδὲ ρμοΐσθέ “ Οδοίοσαπι γὸχ δᾶθο τορεεῖ- 
ἴασ' ᾳποᾳὰθ δρυὰ ἴμδαδσιπιν. 278. 

Ῥ. 449. ]..2. γ5 4. - πὰ ΜΒιοίδια. ϑοὰ ρετεῖπι πππι6- 
τοῦθ πσῃ τϑοῖθ 86 δαρϑῖ, Ῥομϑπάσαι ϑμΐμι ξαΐδβοι 47, ρατείμι 
τοῖς ἐπιγινομένοις 101 τοδ ἀδη ἄτιπι 688 Ξρεγνοηέμγέα, σαογέσηξε- Ὁ 
με. Οοπῆ ᾿7)᾽εδϑείέησ. δὰ Ὀίοάον, ϑὲο. ΧΙ, δ1. 

Ῥ, 45Ά. 1. 45. Ῥοβῖ 9. - Σιοέαρ. Το. θ0. ἐπέζησε μὲν καὲ 
ἔστε μέχρι νῦν ἐν Σκύϑαις. 

Ῥ,455. }. 7. Ῥοϑῖ ἐπιζευξαντες . συοὰ βοεὶξεζέιν ἴῃ δ». 

οὐπι. πούαθ οἷανὶφ ρΡ.15. τταπδιαίτι φωμπι ϑαπιαϊδιε μγασξαεϊοπὲ 
ἐπιπιογαἴξ, 568 ἐάπὶ περρἔξιον ργαέξαεὲ δίπιμα, ΑἸΔὶ: λαοίδημε ὦ 
Ῥγαεζαίἑοπεπι ἐπλέδοπέδδ. 

Ρ, 457. 1.1.5, Ῥσδϑὲ δρίὲ - ἸυάηΒ. ΧΥ͂Ι, 96. ἐπιϑυμεῖν “εἰ 
ορόγα ἄμοεγα ἐπὶ πιαεν ἑπεορέμπι. [τὶ Η δέ, ᾿ϑμδάτη ν΄. 15. ἐ ἐπι- 
θυμεῖν εδῖ νοϊἕο, 



᾿ῥοϑ τ τ ΑΏΡΕΝΘΑ. 

Ρ,4δο. 1.58. Ῥοεῖ “6. - Ζοπαγτας Ζον. διά, ἐπικάλυμμα 
προβλήματος δια ρει" τὸ γὰρ ἐπικάλυμμα γάριν στέγης ἐπενενός 
ἡται, οἷς τὸ ἱμάτιον, τὸ δὲ πρόβλημα χαρεν φυλακῆς, ὡς τὰ ὅπλα 
καὶ τὰ ἀμυντήρια ὄργανα. 

Ρ, 4θι. 1, υἱε, - ᾿Ξπικενεῖσθαα φυδηῃάοηιιθ χιδίδρμοσῖοθ 
ποῖδτο ἑποξέαγξ, ἐπ βαπιπιαγὲ, ἀοοθαῖ Ἔχϑηιρ)8, 486 δολεροὲφ- ὦ 
λασμδόγμα Ὀτοιῖυϊῖῖ 'ὰ “πα έδο Οναδδξέ. Αἰγγίαηπξ, ᾿ 

Ῥ. 46ὅ. 1. άο. Ῥοβὲ νεκροῖς - ᾿ δΙΖΚΔΥΣΙΙ͂ΟΙ Σ, ἐπι.» 
«ἰαἐἰο. ηρῷ, ἰάοα, ξλεέξῤῥμιδ ἰῃ Ἐμρίδῖ, ἀε ποναὰ νόγϑ. “ζας. 
οαξίέοτια Οχου. 1779. Ρ.6, ὁχ Οοα, Ολέδς. δά απ. 1Χ, 56. Ρτο- 
τὐ]1ς δγπιπιαολὲ ἔταριαθπῖοπι, ἴῃ 4ι0 Ρίο ἐπικαλυσμῷ, Ἰ:οτῖς. 

“4 οἱ 4 ροιπιυίδεῖβ, ἐπικλυσμῷ Ἰεροιμάυσπι 6686, πόο ποῖ νἷὲ- 
ἄσι.. Οοπέ, εἰἴδιι νεγβίοποπι Βαϊ ἔγαριθητὶ βυτίδοδαι ῥ. 2. 
ΚΑ. Νεβοῖο, δ8ῃ τεοῖο Ἰδροσγὶὶ 223 λέξέωδ: οοτῖο Εαέεέ. Ποπιαηξ 
«οα΄. Ολὲδ. Ρ. 89. ἐπεκλυσμῷ ΒαΡαμῖ, - δ 

Ῥ, 466. 1. 1δ. ροδῖ ἐληθαργήθην - Ζοπαναα Ζες, ο. 827. 
ἐπελήσθην.. ἐν ληθη γέγονα. 

,.466. 1.46. ροδβῖ σκαγδδοαὲ - Ζοπαγαες Ζες, ο. 853, Ἠοο 
Ἰοοο δἀάυεῖο: ἐπιλησθείη, πάρετος γενοίμην. εν 

Ῥ.άθο. 1.41. ροδῖ 6. - ἔμέραέα Βαθεὶ «απαοδέξων, ᾳαοᾷ 
Οεΐσρο δου αυτά νἷ{10 ρτὸ δασέπαδεέέμν ροεΐϊαπι νἱἀοῖατ. 

Ρ, άγο. 1. 15. Ῥοδῖ 24. - ἐπιμελῶς, ργοπιέσ, 4. ἃ. οοπιπιοῦξδ 
ἐρδοτοπι πηΐοθ ουτδηΐει, β ϑέμεμαρν Δὲ ἐπιμελὴς ϑππιλίωτ 
δρᾶ Χεπορᾶ. Ογνορ. ᾿Υ͂,2, 19. 

, Ῥ,470. }. τ4. ροβϑὲ σοηζεεεΐπει -- ἸΌϊα, γ, 27. ἐπιμελῶς κο- 
λασθήσονται, δενεγα Ῥυπίδῃτος, Ὁ- 

Ῥ. 4γι. 1..11. - Ἐ᾿ΕΈΠΖΜΟΝΗΝ., ρενπιαποῖΐο, Ῥογοθρθγα;- 
ἐδα, πιογα, ομγοέαέέο. ϑῖταο. ΧΧΧΥΤΙΪ, 27. δὲ ἐπιμονὴ, ηυοὰ 
ὀχδίδομε 4216κ. οἰ Ο(οπιρί. δὸ ᾿ιθιάθηι οαπὶ ὑπομονῇ σοηἴηπα!- 

ἄγ, 68ῖ ἑπσέαπεέία, Ἀ. 8..ἐπρίαπϑ δὲ οογιέξμιτεα ἔαδον. Ῥλέξοχσηςξ 
Οἰ)ο88. ἐπιμονὴ, ρογϑονογαπέξα, οοαμέξέαϑ, τοπιαπδέο, ἐπσέαπέξα. 

. Ρ, 48ι. }. 50. ροδε7. - Οδοίοσμηι οοσυττὶς φυοαάυς Βδεσ 
νοχ δρυὰ Νίοεξ. ππαὶ. ΧΧΊ, 6, άοο. υ πιὸ ἀοουΐε ἀοοι. Ζ2ο- 
δεοξ. δὰ ῬΑγγηϊοπὶ Κοίορ. μ..591. ' 

Ρ.482. 1. 8. ροδὲ δρεομέαγὲ - Ἐκ Ογοξίῥ δοπιϊθηῖϊῖα 1,ΧΧ 
ΔΙΟΒΠΌΩΣ ἢ. 6, δΔάγίπην ἰδρῖ: τὴν ἐπισκοπὴν νοοᾶτοκξ, απΐᾶ 
Του ἰδὲ δῖρῃα ὀχ βίθορδι διδ πιαϊ δῖ. Ἃς 

Ῥ, 4δά. 1.10. ροδὲ ρογπιμέαέμν - ΟΕπισπᾶσϑαε 1Ὁϊ τπαε- 
ἰδρδοτγίοο οϑὲ ἀἰέξοογα δῖ 60 ρεγίγαλεγε πιιρέΐδγὁπι, μὲ 5μὲ 6ο- 
Ῥέαπι βαοίαέ. Οοπξ, Χεπορῆ. Ογνορ. Ὗ. 5,5.) . Ὁ ἼΣΟΣ 

Ρ. 48ά. 1.29. ροδὲ οοπρνένξμ, - Αοἴἶνο πἀϑογρδῖας σόγρται 
Σεϊυὰ οἴΐαα δρυά Ζ2οεορἤτπι 4,2. 1. Χ, ο. ν5. ἐπέσπευδον τὴν 
δίωξιν. “ ᾿ 
5 4ἀϑά. 1, 50. ροκβῖ 50. -« δΔῃξ ροῖϊτι5.27. πὸϊ ἐποσπεύδειν 

468 2 ρ67δ, ἐπιρ γα 8 ζδεέπαΐζοπθηι. Γ ᾿ 
Ῥ. 48ὅ. 1. άο. ροδὲ 6εέ᾽ - ξιγπιοῖ, ἢ, ὅθ0, δ᾽. τῶν ἔργων 

ἐπιστατεῖν: ᾿ 



᾿ς ΡΑΆΒΒΠ, ἢ ; 60; 

ΠΡ, 4ρδ. 1. 24, ροδὶ 7. « δὺξ ροῖίπθ᾽ 10. 18] ἐπιτάσσειν ὧδ . 
δοπέηα θεὲ νοϊμπέαίδ ΘΧρ]Ἰοδτιᾶυπι δεῖ. Ὁ.  αρὶμο: γΧἋ σς͵ 

Ῥ, 495, 1.36. ροϑῖ γοδιιϑέὲ Ζὸπαγαϑ Ζ,οχ. ο. 8.5. ἐπέϑεντο, 
ἐπανέστησαν. “αβίδ'" ἐπέθεντο ἐπ᾿ ἐμὲ κραταιοὶ. Νὶ Ἵνέἐπιαγι 

᾿ 5.8 Ἰκυιάὰϊς Καίοξεπαγ, δὰ Ἡδσνοάοί. ΕΠῚ,γ)6. ᾿ 
Ῥ, 800. 1.36. ροϑβῖθι - Ῥεδοῖϑτθ Ἰθρίϊυν 1 “(6Ἷϊὲ. Ἐξρέλιον». 

ΧΙΨΝ,, .. δες. Κεῖ. «ἀγισια. ἀφείλατο πᾶν σημεῖον ἐπιφανείας αὐτοῦ, 
Ὧδὲ ἐπιφάνεια ε{ὲ οὐϊοηέαῖῖο, 1. α. δόξα ἴὰ διϊοοδάθπείθυβ. 

Ῥ͵ δοδ. 1.44. ροδξ γ. « δεἀ Οαεαδῆοπιδ ἴῃ, Οαδαιδοηπξαπῖς 
. ὃο. ἰπάτοας, ἱπιογρτθῖθη σταθοῦπι ]. }, ἑπτάκις δοσίθοσε ἀ6- 
ιι1886. ἘΝ ' 
Ῥ 528. 1. ὉΠ. Ῥοϑὲξ 17 -“ δὲ Ζοπαγαθ Ζ, ἐπ, ο. 862. 
Ῥ, δ52. 1. 6. -ροδὲ ᾿Ξσχατίζω » Ἰιδημα ααἱ πορέαδέπιρην δέ 

δαέγοηλ τα δ 

Ῥ, 552. 1.11. ροβὲ ᾿δοχατόγηρως - (Τὰ Ἐέγπιοῖ, Ου- 
ἄέαπο ν34, 10. Ἰεριτν ἐσχατόγερως.) ᾿ ΝΣ 

Ρ,δ4ο. ].4ο. ροβὲ δχρίέανέ - δῖ Ῥοτίτια σοφιίσϑοσγδ, πο». 
δἴταιη δἱοἢ ἀαγοὶη, ὀγρεδοπ, ΒΟΟ δδηδι : ΡΑΥΔΙΣ ὀσϑηξ ρουΐγθ. 

Ῥ, δ45. 1. 6. ροδῖ Οὐρπιρίμέ. - Ἐἐγπιοί, 44.620, 86. εὔγειον 
᾿ χωρίον." 

Ῥ, δ49. 1.11. φνοβῖ “3... }ιΜ46 ᾳφαοᾳαο Κνογεοὶρεξ Οὗδϑ. ὁ. 
Ῥλέδοϊ. ογἐξ. ἰὰ ἸΟΌῚ οαρ. ΧΧΧΙ͂Χ, ν. 10 -- 25. Ρ.26. δε. 

Ρ.551.}.1δ. « ΚΕΒΥΘΑΡΣΕΩΣ, οεπὶ αμοία, αμααοίόν. 
2 Μίδου. ΥἹΙ, 10, 660, οοά, «“416.. δὶ τεα]ΐαᾳυϊ Ἀ1δτὶ εὐθαρσῶς 
Βαρϑωῖ. . τ ᾿ 

Ρ.552. 1.59. - ἸΣΥΎΘΡΑΣΤΟΣ. ϑ8ιΡ. ΧΥ͂, 15. 56σ. οοᾶ. 
“41ε-. εὔϑραστα σκεύη; δὶ νεὶ 6 οοπΐεοῖοτα ταροπεηᾶυπι δὲ 
εὔϑλασεα, τ6ὶ οι το] Σά υἷδ 11 τῖ8 Ἰεροπάτπι εὔϑραυστα. 

Ῥ. 659. 1. 18. ρῬοβὲ αἰέἑδεύποιεπι - ( Ζοπαγαβ ες. ο. το15. 
ηὐλόγησα, ηὐξάμην, καὶ εὐλόγησα.) 

Ρ,,559. 1.56. ροδὲ σγαῤμέαγὶ “ 884 ἴππο Ἰερϑηᾶυπι, δεῖς 
οὕ Ογοέϊο εἴ αἰϊϊ6: εὐλόγησε (πδῦνρα Ἀδραε}) Τωβίαν καὶ τὴν 

. γυναῖκα αὐτοῦ. ἡ : 
- Ῥ, δδ9. 1. 57.. Ῥοδβὲ 7δοΐέ - Ααξ οορίτανὶε ἀο εὔλογος, δας 

ψοοὶ εὐλογεῖν ἰϊθαῖξ ποείοποπι, σαΐαβ φαϊάθω κερί απι ἀ9- 
δ'άετο, 4.88 ἐδπῖθῃ Ρᾶτίλπι τιδὲ ΒΟΌτ, ἢ, ρατῆξαι ἀμβαϊορία 11η- 
ξπδο ρεογηιδηΐοδο (σεδορηθέαπ ζεὶδοὶ) σου βχηνατὶ ροῖεδβε. 

Ρ, δθι. }. αἱε. ροδὲ ὅ. - Ῥτδοίεσθα Ἰθρίταν ὗταο, ΧΧΥ͂Ι, 
λά, 560. σἃ, Οοπερί. γυνὴ σιγηρὼ καὶ εὔνους. 

Ρ, 564. 1. 1. ροεῖ ἀοοεγο.-- ϑῖταο, ΧΧΧΥΤΙΙ͂, τά, ἵνα εὐο- 
- δώσῃ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν. 1ἴὰ οοἄ. ζαε, 864 ρταϑδἔοτο Ἰδοἴΐομεπι 
, ἐνδωἰσῃ, ἡπδπι 6ἃ. Οοπιρ. ἐχβῖροι, ΑἸξεσα ἰδοιϊίο δχ ἐὐωδίαν. 

18. οτῖα 6880 νἱἀοῖατ, 
Ῥ 6564. ".γ. ροϑεδε. - 864 εὔοπτος ᾿Ὁ1 τὶ δα] θη απ 6558 

᾿ ψίἀοῖατ ΔὉ οταιίουΐβ δοσῖθ Οαἱά εἰ εὔπτερος, δέπθ αἐαέιεπε, 
αὐπιούμπε οοἶσν, Ἰορδῖας ἢ αποᾷ θδη6 οομγαιὶςξ γωζσεγέδια, 



Ῥ.8»2. ἱπῖε, - "᾿'ΣΥΡΩΣΤΕΡΟΣ, χοξιεδέϊονῦ, ναϊέαέον. 
88}. ΥἿΠΣ, ι. δέο. οἷ, κά. δὶ το] αὶ ἰδεῖ εὐρώστως Βαῦθθηε. 

Ῥ.572. 1. 16. ρορῖ ραξίωέμν - Οδοίθεααν νοχ βδδὸὺ τε- 
οἰἰϊτποπὰδ ἀαοααὸ Ογόβογίο ἴνγεδοηο δὰ βαΐπι. Ρ. 504. Β. 
αὶ Ἰοοο ἐῤῥυτιὼν Ἰοξοπάππι 6660 εὐρωειῶν 6 Ιοεο Ζιεοέαπὲ [Ν6- 
ὄγοπε. ΟΔΡ. 15. πιομοῖ 2), Πίοεεολεὶ, «ἀ Ῥλοέ.. Ρ. 293.. 

Ῥ. δ571. 1. 4ι, ρυβϑὲ οἰρηΐβοδὲ - Ζοπαγας 7,65. 2.732. ἐν 
εὐσήμῳ, ἐν ἀγαθῇ. ἐν καλῇ, ἐν φανερᾷ, ἐν μεγάλῃ. τδὶ νἱά, 
Τμεπιάπημα. Οουΐος οπαπάρπι 1014. 6.912. 

Ῥ, δηδ. 1. 40. Ῥοδὲ ν»5ῳ - Βαγυοὶ ΤΙ, 54, πρὶ εὐφράνθη-. 
σαν νεὶ γοτιομ ἀππι: δωπιπρα οἵεπὶ ᾿ίϊαγίξαξε, ἢ. 6. αἰαογίέαξεο δὲ 
ΡῬγοπμιεμαΐηθ, νοὶ]: πιαρὶρ πιαρφίεηιθο ορίοπάεηε, σρίοπάοτνε 
ογϑεομπὲ, δὰ ταιϊϊαϊλοηοπι ΒΘΡσ. πο Ῥσυν. ΧΙΠ, 9. Ὀιυσασαςε 
νενᾶν ἐὐβιν μμκόαι οοπᾶτηιαῖν. 35. 1άδμη γαϊοὲ ἀθ σοοϑ Φυφρο- 
σώνη ν. δ. : ; ' 

Ῥ. 579. 1. 588. ροδὲ ἐγγδρϑεγωπε - ΒΑταΟὮ ΤΗ, 55. ΨΙᾶε. 
ποῖαϊδ διιρτὰ δ εὐφραένομαι. 

Ῥ, δ82.1,.1.. Ροεῖ. οογέξωτιεμ" -- 8 Ἐμᾶτ. 1,18. δὲ εὐωδίέᾳ 
δοιμζὲπιογιέα ποϊαί. : 

᾿ς Ἐ.505. 1.25, “ἾΣΏΔΟΣ, ἤοεέενπις, ρνέδέαπμς, ἴξ, πεαν- 
οἰφῶὼσ, ταποὶαμε. νεἔμδ δὲ οὐδοϊδφέι,δ. ΔΒ, τα Ρωξνέαα, ργο- 

᾿ς 3απωπι. Ἐν δοΒ. ΤΥ, 1ά. 560. Καί. κρέας ξωλον, δαγο ρμγέαξαπα. 
Τἠεοδογεί. κρέας ἕωλον ἡ βέβηλον. ΝΝεῖαρα, υἱ τεοῖο δὰ Β.]. ο[-- 
βεσνανῖι Ογοίέμα, ἀδ ϑϑοτί βοἰἱρ Ὅτο ρταιὶίο δο δροιᾶϊς σδεῖ- 
ἴππι ρει ϊαπίβ σψϑϑοΐ, Εχοά. ΧΧΙ͂Ι, 29. Ζοπαγαδ 7κες. ςο]. 046. 
ξωλον, ματαιον, ἢ χϑεσινόν" ἢ τὰ ψυγρὸν καὶ ἀνωφελές ἢ τὸ 

᾿ἀνίσχυρον. τὸ εἰς τὴν ἕω λειπόμενον. ιάο αυοαυο Φλοέὲὲ 1,εα, 
5. . γ. δο Ζἰμεαγοῖ, ΥἹ, 488, 6. Πείεξ. ᾿ 

ῬΡΑΆΚΆΒ 11. ᾿ 

Ῥ,ὅ.. 1.10, Ῥοεῖ χαίρω - ΤΟΡΨ, “5. ἐξῆν 6εὲ νέξαπι 4π"0- 
τὶβ πιοαΐο δμδέεπέαγε ἂς Ὁρροπίζων ορεεπέξασ δὲ αἰνέξέξο. 

Ῥ, δ. 1.0.1. Ῥοϑὲ ι8. - δὰ φθαπι Ἰοσιπι ροτεῖπεε ρ]οθθα Ζο- 
παγᾶθ ἴσα. ο. θ20. ἐζήλωσεν, ἐπεθυμησεν. ἐξ ὸ 

Ρ, 5. 1,17. Ῥοβὲ 14. - )ΒῚ ἀδ ομορέοέοπσα παρὶέὲ ἀϊοϊτατ. 
ϑδγπιπι Ῥ6. ΟΧΤΧ, ι50. υδὲ δεραξωπε οἱπα σαηαὲ κλοποόγεπι ποῖαι, 

Ῥ.». 1.δ. ροβὲ αὔοϊο - Ἀ. 1, δχ διὰν. ἩΕΣΡΗ ἑποέαέον, τᾶ 
Ἀπαρρίμδ δὲ 4}1}1} δὰ Ῥ5. 1,1, ἀοσυοτάθ,, δ. 

᾿ Ῥ  ᾿6. 1. 24. ροβξ8. - Αἀδε Οἱοαγονσπι ἂο ΙΝαέ. δον. ΤΙ, τι. 
βοτὶ δθμῖεπι; Ῥτϊποίραίαπλ δυίθαι 14 ἀΐοο, ηποά Οχαροὶ ἢγε- 

᾿ς μονικὺν νοοδῃξ, 400 πί81] ἴῃ αὔοοι!θ σΘΏΘΙΘ Π60 Ῥοῖδδῖ η6ς 
ἀδθεῖ 6866 Ρταθδῖδηξἐι8. 4 ὑπ ' 

»,, 



ΡΑᾺΒ 1. θορ 

Ῥ.21. 1.26. ροεῖ ἀρτύματα. - “δ δοέδσιαι νἱᾶο ὅδ ἢδὸ νγοοϑ 
Βαγξονὶ Κρ. ὦν έ. δὰ βοϊξεσηαά. δἀτϊαποίδαι «εροαήϊο αἷς αο-- 
σοπέϊδωα Ὁ. 5ι 5660. ᾿ 

Ρ. αά; 1. 4, Ροδξ1).- 5. ΟΧΧΧΙΨ, 12. ὙΩΔΣ Ῥιϊψαεωσίπε. 
διαροὲ πιέσογί ον αἶα. Ζδοαπτς ταυμδιὶν ΡΘΕ 1 Οταθοο ῬΡιο. 
ἥλεος τεὐρ ρος 6886 ἔλεος. : | 

Ῥ. 27. 1.06. ροδῖ σωώπιὶ -- Ἰᾳφ τ ἢ. γ, ας πολλὰ » 
πρρέξοα ατίηοδ, 90}}. 10. ν΄. ἘΠῚ ὅο. ᾿ μέρ ̓  πρες 

ἘΜ ΡΑΚΖΕΗΣ, οϑοῖτ. ἁΡΑΚ ΔΩ͂Σ, Ἡεγοιῖδε,. ῃη 1 
ἔπε. ῬΒοδιλοῖα ΤῸΝ, ἡ, 6. ἐἐξωδέγαἴον οπιπῖμπι, φαἰδῶογ. ἃ 
Νίδοο. ΙΥ͂, 19 οἵ 20. εἰς τὴν τοῦ. Ἡρακλέους ϑυσίαν. ᾿ Ἔ 

Ῥ, ὅ5, 1.19. ροβε9. - Αβάϊε, δε}, ΧΤΥ͂, 6. ἡσυχία ὁρροιῖ- 
ἴπν τῇ ὀπτασίᾳ, δάθοᾳῃε ἴπ 60 εβξ, ουπι 4υ͵ἷβ βεοῦχα υἱ ρῥτὲ- 
ναι νῖνῖξ,. 60 ξῃ Ρῃδ)ϊοσαι ρεοάϊτο 8ο]οῖ. 

Ρ. 535. 1..25:ε Ροδι ά, “- Οδοίοσγυην, ἡσυχίων ἄγεεν οἵ ἡσυχίαν. 

ἔχειν 8. ΙΔ σϑι118᾽ 58860Ρ6 σοπέμππαϊ ποῖϊανἱϊ Πρ ελδβηχοη δὰ ,6- 
γοάοι. ἿΙ, τι. οἵ Τίοάον. δῖος, ΧΥ͂, οι. - 

Ῥ. 36. }..538. ροεῖ ἀνατολή - Ζομπαγὰς ἴοχ. ὁ. 1τ022. ϑαι- 
μὲν, ἡ, ἀναγολή. εινὲς δὲ τὸ νότιον μέρος φασίν : πϑὶ νἱά. 7 εξ. 
γπᾶ 

Ῥ. 88... 17. Ῥοεοῖ θααλά - Οοπέ. υσαυθ Τιωπιαπδὲ 
ποῖδδ δά ζΖομαγαθ Ζις. οὉΪ. 1020. 8. ν, ϑάχος. Ἵ 

Ῥ.59..,.2. ροβὲ 51. - ΟΘαλλεὸν ἀθ λοπιϊπέδωσ φποᾳτο ἀϊοῖ" 
. ἄοοοῖ Ἰοουθ Φλέἑοπέθ ἂἃδ ἐπϑαογαέ. Ρ. οϑῆ. Ἐ,. εὐεξίᾳ ϑάλλοντες. 
δῖ. νὑγῥάϊα φῃοαὰθ δυμαΐτας, υτ- ἀοουῖς διρπαππωδ δὰ Κ'αἰδν.᾿ 
ΖῆΊαοο. Ἷ,77. , 

δ: 45. 1. 45, ροβε ϑανατοῦσαι - (Μίτυωι δεῖ, εἰ ϑανατοῦσαν 
δοτίρδουη ΤΧΧ ῥγῸ ϑανοῦσαι;, διπΐ γέὼω Οαϑαιδοπὶ ἴὰ Οα- 
δαμδοπὲέαπὲδ Ρ. 82.) 

Ρ. 45, ].ά, ροδὲ τεϑανατωμένους »" ἍΜαοο. ἢ, θο. δαναξοῦν 
πιοῖδξ πιογέθπι «ἰδοοΥΉΟΥ6 δὲ αἰϊοίαγο. θεαῖς Ιερῖς : νατὰ 
τὸ σύγκριμα ἐθακάτουν αὐτόν. 

Ῥ. 45. 1. )δ. ροϑὲ ἐέδδέν)γε -- Τοῦ. ΙΝ,5. ΦΕΥ͂Ι, ιδ, ϑάπτειν 
ΟΝ ἴδ Ὠο δεροίξγδ φίδι λοπδείο φεροἰ τσ ποῖίδξ, 001}. 1δ. ΧΙΥ, 

. 12. Ὧδ]1 ρῥγὸ εοὁ Ἰορίτξον ϑάπτετειν καλῶς οἵ ἐνδόξως!.. 
ΒΡ, 45. 1. 3). ᾿ροδὲ διϊξθέδππαγοί - Θαυμάζειν υδαάοαυθ 

εἰΐααι ποῖδε οὐδέμρεγα οἱπι ἑηνέάέα αὐ αἰξοιξῶς ζοἰλοίξαέεπι, Δ ο0- 
ἴδεῖο Οαδαμδοποιὰ ΤΑεορν. Ολαν, ν. κι5ὅ. . 

ο Ρ, ᾿άρ, }. το. Ῥοεῖ ἐθαυμαστωσας - ἈΘΡοσ ΩΣ ἀδ- 

406 5:80. ΧΕΙΠ, δ, 8εο. οἀ, (οπιρῖ. δὶ ἴδηιθη ἘΕΡΟΒΕΒΘΒΗΙ 
νἱ οί; ϑαυμαστῶς ἐν κι τ. λ., ᾽ἂἣἅ οἀ. ἤοπι. Ἔχ ἱδοῖ, 

Ῥ͵ 48. 1. 32. ροϑὲ Φεὲὶ -- Τοῦ. ΧΙΠ, 6, ϑεᾶσθαιε τοῖδς ομπεὶ 
αὐπιξγαέΐοπε αὐδρίοεγο. 8ὲ σοπέεπιρέαγ 

Ῥ. 54). 1. 26. ροβὲ 7αέεον - ΤΟΡ. ΧΠΙ, ὃ. ϑέλειν τινὰ ε5ῖ 
ἑέεγεεπε αἰΐοιῖ ίανογά ας δεηδ νεἶζε. 
ΠΡ βά,. 1.36. ροδὲ γπεωδ -- Ῥ8. 1 ΧΥ͂ΤΙ, 26. δὰ 4ιθαι Ἰοσατι 
ῬΟΠΙΠΟΓΕ 1ο8588ἃ ζοπαγας ΡΟ ο. θχ. ἐθεωρήϑησαν» ἐφαγησαν. 

Κοἱ, ; φᾳ4᾽ 



! 

δι0 ' ΑΠΘΕΝΏΑ. 

Ῥ, 6ά. 1. 55. τσεῖ ρ:απαϊδ..« δαὶ ροϊϊπε 866, Ογοέξιεέπε σ65 
Ἰαπιεπίμπε, φμοι ἐδηογὶδ ἡπαχέπια αὐδογέδμς οἐγομπηροτιξ δαξεέ, 
μὲ 648 α Ρῥεοιεαίμπ, πιο 78: (εΓδγ 6168. προς ὐτὶ 

. Ρ, 82. 3. χ3. φοδῖ ϑεοσέβειαν »" Ὀδεῖετυμ τοροσῖίυτ 
ηποᾳφυδ μαθὸ νοὸχ ἱπ (σά. ὅγνυ. Ἡδεναρί. Πφραϊοῖ. Ἰοτοιι. ΤΠ, 
719. ἈΌὲ ἔοτυα]α Βοῦτ, 55: Πῦγ), ᾿ἀαεγδαάξδαδ οἰδραπέξαο ιῖ σοπ- 
ομρὲεοξδεέἐίδ,, τεδροπάοδτο νἸάθεοτ. ᾿ 

Ῥ. 83. 1. υἱῖ, ροβῖ δὲ - Θρυλῶ, Θρυλίζω Ἀδθοε Σῤγτηοΐ. 
Τ. ο.456, 89 εἰ 44, νἱά, Τχεολιοῖ. δὰ ϑέγαδοη. Τ΄ο . ρ. 4:10. 
891. ϑὲ.0 ϑρυλιγμὸς Ἰορίτας δριὰ 2) ίοηγδ,. Ηαὶ, δ σοπεροεῖ- 
ἐἰοπό νεγδογωπι ΧΊ,). δὶ να, ϑρλασίον. Ὁ. 1322. Θρυλεῖν τοὸ- 
Ῥοτίϊτασ φιοαπο ἀρυᾶ ἤορερλωπι ΑΙ. 2. ΧΥΤΙΙ, θ,.10. ποῦ τδαῖθα 
Οασά. Ο αὐ. ϑρυλλεῖν Βαροῖ. Ἔν, 1 

Ῥ᾿ϑά. 1. 18. ροδὲ ἀρροΐανγο - 868 ϑύαν Ῥοϊῖπ δαπὲ αγδο. 
γε οὐθγαίαθ ἃ βἷπα ἀν ῖο Ἰεροτιάυπι θύτας. παρέαέογδδ. 

Ρ. 87. 1. ά:. ροεῖ νἐχὲξ - ΑἀΔο Χοπορῆ. ει, Ον. ὙΠ,:, 
2. οἵ ξωγὶρ. ἴρλ. ἐπ “μὲ, 915. : οι 

οι " Ργ,02. }εατν γροβῖ ζδηξοῖγαθ «- Αδᾶς ΤΟΡ. ΠΙ, 12. υ)δὲ ϑυ- 
οὐφ. οεῖ᾽ ξεπεοένα ἐπ᾿ δμρογίονθ' ραγίθ ἀἄοπμι (00]}. ν. 25.), 4π88 
τοαιρίυαι νοῦδυβ βρεοῖαραῖ. Οομξ, Ὠδῃ. ΥἹ, 11. 

᾿ς Φ,, σή. }. 15. Ῥθ8ῖ οὐρπύβοα! « πὲ ΚΔἰπιολέίεμφ ἰατοερτοίδξεαν. 
Ῥιδεῖοτεα μὲσ ϑώρανα ἰπτο]] ρίξαν Ἰοτίοδ οδιδρτδοίοσυτ, 4186 
8 60110 δὰ ροπια τιϑ4π6 ἀοπιἑττατ, δἴαπο τὰ οὐ τοὶ σεέρνα 
μόνον. ἀλλὰ καὶ σῶμα τὸ ἄλλο ἅπαν τεϑωρόκισταε. ᾿ 

. ΡΟ ρά., }, 37. γοϑὲ 8, -- Δὲ περϊορσθπῖεδ ΕΣΌΤΑΥΣΣ ῥχὸ ἐκ- 
ματα 5οτίρϑοσιηε ἱμάτια, 4π8πὶ οοττυρῖδαηι δοεριΌζαπ), ἴδιαι Ὁ 
Ηἱογοηγπιο Ἰοϊαῖαπι, βϑουτὶ συὴῖ Τ7Τορεδίέαπεε, Ογργέωρμς, 

. «Ἀπιδγοδίμδ, «Ἰωριιοείητι. 
Ῥ. χοο. 1]. 57. ροβὲ ϑέφααν «-« Ῥτδθῖοτθα Ἰερῖίξοσ 4φυοᾳῦο 

Οθη68. ΧΧΨΥΙΙ, 56. ἰδου δεύτερον τοῦτο, υδϑὶ τὸ ἐδοὺ αι, ταχεῖ 
'βεῦτ. πο ἀϊδοσῖο ὀχργθδϑαπι, Ἰορίζατ, δἀξδο 110. 1Π|. 4" δρον, 
Ῥ.96. Οοά. “εκ. εἰ Οοπιρῖ, ἤδη Ἰαρίπξ, δδῆβδαὰ ἔοσα βδοάϑις 
τηδηθηῖθ, Οὐοηξ, ἔ,πο, ΧΙ], 16. Ὀδὲ πιδπΣέοδῖο ἐδοὺ δγπουγο 
τηῦ τ “ἑοῦ ἤδη σοοαττῖῖ, Οδοδίθγηθλ οϑηῖ. Τογτισπιαησὲ ϑρθο. 1. 
Ἐχεγοϊέαέε, Ὀγέξξ, ἐπ Ζ..ΧΟΧ ν. 83 βε4ι. 

Ῥιιοῦ, 1.52. ροβῖ 180. - Βαγποῆ. ΤΡ, ὃ. ἘΠ τοβογταα ῥτὸ 
ἐ00]6814 ΤἸυάδαΐοα Ῥοηΐϊτυσ, 4088 ].]. ὀπὶ πιαᾶῖτα σοτιρδγδξοσ, 
Ἴπ Οὐ 8 δἴητι δἵ ργθηιο 8] απ 8δὸ ξονοαραηῖυς Τπἀαδεῖ, 

Ῥ᾿ χοϑ. 1. 8. ροδὲ δὲ8. - Ζοπαγαδ Ζ,65. οοἷ. 1105. ἱλάσθητι, 
ἵλεως μοι γένου. ᾿ Ἴ-. 

Ῥ,μ112. 2. 2δ. ροβὲ γ72. - Τα 118. ΥΠ, 28. πδ᾽ ρτο ἕνα μὴ 
ποιήση Ἡοιδέραπεέϊμδ τεοῖο Ἰορὶϊ: εἰ μὴ ποιῆτε. ἴτὰ δγγιδ. 

Ῥ. ΄ι2. 1. 4,. ροβὲ σοφίζεται -« Ζοριᾶγασ ἤεκς. 00]. 1110. 
τι ἔνδαλμα, φαντασία, ὄναρ. ὁμοίωμα. παρὰ τὸ εἴδω, τὸ ὁμοεῶ, 

ἐἐδάλλω, καὶ ἀποβολῇ τοῦ ε καὶ πλεοναασμῷ τοῦ ν ἴνδαλμα. 
Ῥ.1η6. 1.9. Ροδὲ 92. - ὕππου Ῥτὸ οτγγέδμδ Ἰορ απῖες δρυᾶ 

(αἐῤέπι, Βγπεσς ἐπὶ Οὐγον. Ὑ, 87. Ι 



εἰ ΠῚ ῬΑΒΒ ΙΠ. - ες βχλ 

Ῥ, 117...3. 40. Ῥοδὲ εὶ᾽- Τέοηγε. Ταϊ, «πε. ἥοπι. Τοτα. 
Ζ. γι 11.. τιμῶν ἐσοϑέων, ὮὨ. 6. ἴσων ταῖς τῶν θεῶν τιμαῖς. 

, Ῥ, 125. 1. 17. Ῥοβὲ ππιρνίέα -- ϑίο φῃοαθ 1 ΜΟΟΟΙ͂, 55. 
ἀσχυρὸς ὁὲ ὀχυρὰς οοπξαπδυπίον ἴῃ οοἀά, Ἢ 

Ῥ, τ2ὅ. 1.42.- ΕἘἸΣΧΥΡΟΤΑΤΟΣ, βαρουϊαϊίνυ, Κόγεϊσεΐο. 
γπ|8.)᾿ΡυΟϊογέξδοέπιειδ. ὈΙΏ, ζογεξεμα ἑπδδ. 1)αι.. ΧΊ, 58. ϑεὸν 

ἐσχυρότατον. Τῖᾶ δρΐτι Βῖο τγδηδευϊοσιης ΓΧΧ, τοβῖο Ζίζονγον 
γπιο, 86ἃ δαΐυρίε ἰσχυρότατον 6 Ἰιθτατῖξ πὰ. Υ Ὶ46 Σαέ, 
υἷϊοπι. Οοά. Οἠὲδ. απ. Ὁ. 70 δβδθ6σ. ΄ ὌΝ 

Ῥ, 1.8. }. 11. Ῥοβὲ ἐπ βθέροπε -- α ΝΙδοο. 1,61. ἐσχυςς, «ἐνσ-: 
γέδαο, ογμαάοϊέαα, νἱοέεηέξέα, δὶ νἱὰ, ϑγγμθ. τ 

᾿ Ρ, 150. }. 12. 'ροβεῖ ἀυδέέξαδαέ - δεἀ ἴσως φυῃοηις ἀδ γὰ 
ἐεγέα Δἀίβοιασ. Ὑὲάο δολαφζεν. δ Ζ,οπρὲ  Ῥαδέοναέ, Ῥ. 8557. 
οἱ Βοϊδοοπαά. δλὰ Ῥλξίοεέναεέ . Ἡεγοέοα Ρ. 4θ5. 
᾿ς Ρ, κ585. 1.2. μοεῖ 487. - Ζοπαγαδ δα. 60]. 1176. καχλά» 
ζει, ἀνεὶ τοῦ βράζεογ τἠὦτϑοὶ νἱᾶ. 7Τεεσιαπτμδ. Ἂν 

Ῥ. 155. 1..35. ροβῖ ἰδϑέγμορεέξοσοπε -- (ῬΟΙα8. γερῶπαδ: τας 
διδΔΏσο 8 Τα 8, 00]1.ν. 45.) ᾿ ΄ ἐππὴτὰ 

Ῥ, 159. }. 54. ροεὲ χροκύφαντα.- Οἴοδα. Κίεεξ, Εἰσμέπογέιωπ, 
καϑέμα,, πδριδέραϊον. “παν πα. ᾿ 

ο ῬᾺ1ᾳ,. 1. ἀἰπ. ροβὲ εραοδὲξ - δϑοὰ Ἰοσο κἀϑήσεται τϑοῖΐαβ 
Σδὶ ἐοτίαϑεὸ λοκίξτι καυϑήσεται. Υἱὰθ ᾳαοαᾳπο 10. ΧΎΙ, 5. 

Ῥ. χά2. 1. 25. Ῥοδὲ ὦ, 5, . Υἱᾶο ἀποαὰθ Ἴνεέπιαπηεπι δᾶ ἡ 
ὥΖομαγασ 1.65. οὐ. 1166. ΄. ᾿ 

Ῥ, τά2. 1, 36. ροοῖ ἐστήριξεν - Ζομαγαὸ ἤ,6α, ο0]. χτθ4: 
μκαϑίδρυσε, ἐστήριξε. οἱ ἰθ14,ο.1. 166. καθίδρυσαν, ἀσφαλῶς κα᾿ 
τῴκισαν. . "πν | ὌΝ ; 

εν Ρ, ,ήρδ, 1. τά, ροδὲ γόροπι - Ζοπαγαδ ἴδ. 00]. χἰθὅ. κα’ 
ϑεσταμένος, ἀντὶ τοῦ ἐπικεταγμένος : ὈδῚ νἱ 4, 7ερέπεεισωικεθ." 

νι ΤΡ, χδο. 1. 20. Ῥοδῖ οορηονὲξ - ιΝῖδοο. Π, 18. καὶ βα- 

σιλεύεονγ, μὲ τοφαδιθηῖ. ὙΤοΡ. ΠῚ, 15. καὶ μὴ ἀκοῦσαι, μὲ πο 
δυάϊαα. ὁ. ͵ 

Ρ, ιθ2. 1. 21. Ῥοδὲ οἴσπιμβ «- Τ)οοιδδΐπιο αλπέο᾽ ἴῃ 11- 

το “Βενίολεέσωηροπ τῷ ἀἄδπ νοῤπαπάεπεη, λεδνἀξθοΐετι, Κοτο 

ἐονδελενη (Οοτείπρ. ι817.8.) Ρ. 89. ΟΧΧ Ἰδοιέοποπι δἰ ογαπι 

δ) ΟΡ Θ88188ρ υλδθηϊον δα πδὰ ]. ἀτ8Ρ.,) ἴπ 408 ἸΟΥΝΣ δργριι-- 

2οδιι5. ἰαρξαοδϑια ἔμὲξ ποῖδϊ. ᾿ " 

Ῥ. τ6ά. Ἵ. 20. Ῥοβε ποέάαξ. - Ζοπιαγὰδ8 ὥθκ. ὁ0]. 1171. καλα- 

μῶνται, πλεονεκτοῦσι" καὶ καλαμᾶταξ᾽, ἐπανατρυγᾷ : ἢ τὰ ἀπο- 

ϑερίσματα συλλέγει. ὉὈΪ δ᾽: 0 ἀυδῖο 1ε8. 1.1, τδιλομ σα Βαραῖε, 

ΟΡ χθγ. 1. 1τ0. ροϑὲ 2. - 5 Εβάτ. ΤΥ, 586. καλεῖν διιρῖραί- 

αἴθ Ἰαθοταῖ: πᾶπι 6δὲ δαῖ 3. 4. ζητεῖν, 4086 681 ΠΟΙ͂ΙΟ δάϊαποῖα, 

δυῖ ῥεπογαγὲ,. 4086 6δῖ πΟΙ͂ΣΟ οὔπι δ]ΐθσα ἐπνοσαπεῖρ οοπϊυποῖδ, 

δοΐ ἀθηΐᾳυθ ἐπ ὁγ6 ἔεγγθ, οεἰοῦγαγο. Οομξ. Ζεκίο, Ν, 7. «. Ὦ. 
νυ. Ὡ. 10. ᾿ Ἂ: 

942 ᾿ 

. 



ἂμ 

δια πε ΑὈΘΕΝΌΑ: 

Ῥ. κτγ. 1. 45, γοδὶ 389. - Χαμαρας.ϑυδὶ 4φποητο δαρεα 
οεγγώπιὶ δ, ἐεοία αγομαέα. Ὑιὰδ Μεπιδίογῆμδ. δὰ Αἰγέφέρρᾶ. 

Ῥίωΐ, ν.τοιδ. Ρ. 568 δομψ. 64. τϑο.. 
Ῥ. ,85. 1. 58: ροδβὲ αδέφγππι - Τοοο ὧν Ἰοροταπὶ "Ὁ, 

αποτιοάο εἰ Ομαίάκσομε Θχρεαοθοῖῖ. ο΄ 
; Ῥ.186. 1. ὅ0. ροεῖ ΚΣ αδ - Ἐαϊεί. οπι. Οοα, Οὐέα. Ζαπέοϊέφ 

.Ὁ 18. 
᾿ Ῥ,τδ89. 1. 11. Ῥοβῖ “0. - Ζοπαγαδ 7,65. ς0]. ι168. Καρχη“ 
δῶν, ἐπὶ τῆς “Ιιβύης. Οαδῖοταπι ΓΙΧΧ ἀτθοπι Α γίοδθ ποπ ᾿θηρθ 
ἀἰοιαπίοπι ῥτο το Η!θρδηΐδο. ροδιοσμηῖ. 
᾿Ῥ, 192. }. 15. Ροδῖ λοπιέπωπι - 6 Ῥταθροβίτου θ κασὰ 
ςομρατδηαϊ νγῖωῖα φπδηπάοαιιθ Ρταδάϊξια ορῃξες Ζοπιβέογ λει, 

δαὰ 4τἱοορλ, ἐμέ, ν. ο52. Ρ. 350 64, τθο. ᾿ 

Ῥ. 195. 1. ὅ0. Ροδὲ δοαΐσπι-- Ῥτδθῖθιβα ἀσαῦ. ὅῶ 9 εβἴ᾿ δὼ» 
"εὶϊὲε οὲ ἀεργόδοιέδ Κμϊξ, δὸ ττδοδῖτινο ἀμπιζέανέξ, αἰονπέδἐε 66. 
ϑγγιδι ἐσιω]. ἀεδοοσηδετό. Ἰιὰ ηαοᾳὰδ “ἰῥαδε οὲ Κμζναία. 

Ψίιᾶθ φυοᾳιο 2299. δι ϑολιϊέοτιϑδο .οἦ ϑολγοδάδεο εἶ. Ὑ. 11. 
. Ρ.1008. ᾿ 

Ῥ.197. ἤπ. ροβὲ τά, - ζαταβύσκεσϑαν ἴᾳ ἀοκΐοπο ἑπέσγἐ» 
πιεηαὶ ὅο ρεγάεηαὲ 1ορῖτατ ἀρᾷ Οαζπε, ΠΗ. ἐπ Ἰέαη. ν. τ, 

Ῥ. 65. 1. }]1, ροοῖ 9. ἅ. ν. - 810. ᾳφυοάῃθ, ἀρθὰ δαΐξαδι 
Ῥ»λαέωπι ἂθ ἑπογϑαϊδ. οδρ. 41. Ῥχο οὐκ ἔβουλετο Ἰερρι ἄμε εεῖ 
οὐκ ἐδύνατογ φύυπι νυ]ραῖαπι ἐβούλετο ταδηλξδδίο 818. ἃ ρ'οβδα- 
ξοξό. : ὲ ι 

ον ῬΌ «οϑ, 1. 6. ροϑβὲ ἐμεέγα - Ἐοτῖδ886 χαταδύσεις ἢ. 1. δαης 
οἷεπιέθα ξογγιέοθς, ἂτ ἀϊσιαπτος Πογαέϊο ϑόγηι. 1, 2,30... 

Ῥ,.ρ1}1. }} 16. ροδὲ “Ποεορσι,. -- Ειοάδια τωοάρ Τὰ 8. ΨΊΙ. 
᾿Ἴοοο κατακαύσωμεν, χυρί αἱ. χέει, τεϊᾳμΐ 110 τὲ ταοεῖῃε 
Βαθεοϊ χαζαπατήσωμεν, Ἀδὰ ΤΟΣ Θαυξίαίυπι ἔοτίθηι σα οαΐξων 
δχοιοϊϊυβ, Ὥοπ σοπιδγ ξεν. ν᾽ Ἀβευ 

Ῥ. χ52. 1.56. ροδϑὲ βοηϑοῦντος - Οὐπέες ᾳυοαυθ Ζοπαγαθ 
Το κχ.- 601. 1189. ] ὩΥ ἰόν κρ στ ον ᾿ 

ΟῬΉΌ, ὅθ. 1, ]ξ, γοϑὲ ἱζέαπε - ἘπζἪλραξιδ γμδὲ ἀπδογὰ νεἶπεγα- 
ἐμπλ 0866 ἰταῃδὶυ. δολοῦ, ἃ Ὦ. 3. εἀ, Ποπι. φεκεντημένοι τῇ 
ἐπειϑυμίᾳ σφοδρώρ. 

Ῥ,,)άι. 1.51. ρμοδῖπ,5.. ΤῸΡ. ΤΥ͂, 10. πᾶν ἔθνας οὐκ, Ὦ. α; 
πδηπῖο. Ὥδῖα ἔθνος Θ[ΐδ) ρέημδ 86 δρδοίοην Ὠοϊδῖ. : 

Ῥ. 57. }. 17. Ῥοβῖ δεργθδδϑοσμηξ - ΝΟῖ ἴδδα τορυρηδ- 
τοι, δὶ αΪ58 ῥΓῸ κατέσεισαν, ᾳυοὰ μαῦοῖ Καέ., κατέστρωσαν 

᾿ ΣΘΡΟΠΟΙΘ τ Δ]1οῖ. 

6,260. 1. 1 δ 4, - κ Μαοο.Υ͂, 838. κατασκοπέω εξ 
δαταηκοπευῶ ΘΟ πιπἀθπίωτν ἴῃ οοὐά, 

Ῥ. 262. 1.7. ροβι58, - Αἀά. 36ὲ εἐ νας, 48. δὲ κατα- 
σπαὼ δ6ἷ καταστρέφω ἴῃ οοἀά. σοπξαπάιηζατ. 

Ρ, 266. 1.34. ροδβὶ ἑἐρδέμϑδ -- Ρῖ καταστρωνν ὕεεν Ὅθπ 801 υπὶ 
δ:4}6 7. πιδηϑαπὶ, δ0ἃ οἰϊδχή εχ δἀϊαποῖο οἶδοα σρροπότο ποῖδῖ, 



᾿ ῬΑΒΒ ΠῚ. δι8 

3 ΧΑΤΑ͂ΣΥΡΙ᾽ ΖΏ, δἰδίζωπε φαἷο, δἐδὲϊο. αὶ, ἑπιυσιάο, 
αι. ΧΊ, 26. κατασυριεῖ; δωσοῖπα σαγιθῖ, αἵ τχδπβιυιϊογαηῖ δἀἑτε, 
οαυι. 86ἀ νἱάε δὰ κατασύρω ἃ πιὸ ποϊάϊδ. ἘΣ Ἃ 

Ῥ.272. 1. 80. - ὃ ΚΑΤ ΦΘΟΝΈΕ Ὡ. Μΐδὲ. οὶ οἱ ὥγαο. 
ν. 15. 860, οοἂ, “Ἴδε. κατεφϑόνουν. 868 βοτιδοπάμππι ἐδὲ εβὲ 
φοτεφρόνουν, Ὦ. 6. ὍΟΏ ΠΙΒΡΏΟΡΟΙΘ ουταῦδηϊῖ, 80. ροχϊουλιπι 
ἐχ ἀοηυποίαιΐοηα ΤΠ δηξ} 18, ὟΝ 

Ῥ, ,γ8. 1. 59. ροδθῖ 320, -- Ζοπιαγαϑ. Ζ,05. 60]. 1172. κάτεθε, 
Θεωρησον. ᾿ , 

᾿ς 2200. 1.1. 'ῬῬοδῖ πιαϊέπιμδ. - ϑδῖο φαοάθς ΟΟ]088. ἴ, 10... 
ὁυδρίοοι χαΣτοικῆσαι ἔδοϊιιι 6886 6Χχ. κατοικέσαι (αν βοχοθηξῖθβ, 
Δοοϊάϊε ἔῃ 4] 118 1 τὴ ρτδθοΐβ8), συοᾶ εὐδόκησε, ἱπτο]]θοῖο ϑεὸς,. 
ἀεοίἄοται ἐπ βηξιϊναπι δοϊΐγα), 40.8}18 πος 688 καὶ ἀποκαταλ- 

. λάξωμωω. ὃ .. . ἡ λν  αν ὀηρτας ' . 
ἧς Ρι8οο. 1.27. ροϑὲ 36, --- Ὡδὲ 4ύοᾳπθ οοπξοσθη ἀμ8 Οδάες 

Ἰϑγγ. ἶσα. δδαϊο .... . : ἐν ἌΣ 
. Ρ, 80). 1. τά. ροϑβὶ 82. - Αἀ46 αὔαοᾳφὰὸ Τεγαϊαξ αὐρονα. 

᾿ἘΡ.1, ρ. δ4Ά δεαα. πῶς ᾿ 
Ρ.5οὅ. 1. 15. ρμόδὲ ἐδ. - ΟΡ δοιηὶ δἰ πὶ ειάϊηθηι 8886ρ16. 

δἷτηθ ροτηιβοθηῖας .47 οὲ 5. Ηἰΐπο ἀρυὰ 7οδερβλείπι.ο. Αἀρέοπ. 
.}48.1. ο.34. Ῥτο-κενολογεῖν 16β6 καυνολογέϊν." ἊΝ 
τ Β,. ὅ09, 1, 14. ρμοβὲ κέρας. - Οοπἔοε ἀαοααθ Οοα. ὅγε, Εἶδα, 
ἡ οΐ, ὍΝ » . ΝΕ - 

Ρ; 528. ἢ. 16. Ῥοεὶ ἃ. 2. - ΤΟΡΑΙ͂ΨΥ͂, 1χὅ. κληρονομήσει Ῥτο 
ἐκληρονόμησεν τ) ἴδε Ταρίιδ νὶάϊε. Ν 
ες Ρ, 584. 1.17. ροδὲ κχὅ78:. 2οεαενἐδέηΐμδ ἰὼ τιοῖ18 δὰ Ο70- 
ξέσεπιΣ ΠΣ 680 ἑποίξμαγο να8, ἐπ ἰαξωδ' νογἔθγ6, δέθγιῦθ,. Ἦϊῖτιο 
βκλίνοντες ϑυηϊ δίγαίογες (αἱ Κμίρ. τταῃδῖ0}1}}, φιο ναϑα 8έ67- 
γη δ, ἐδ ἐμπαάαπε. ᾿ , ον 

᾿ ΤΡ, 8549. " 53. ροϑβῖ οοζονϑ. » ἘπιΆ, Ἐς, 19. πκολωκεῦσαυ τὸ προσο 
ὠπον ὑπὲρ “«. τ΄ Δ. 860. Κ;σέ. Αἀτιρναῖ, '., 4. ἀξιῶσαι αὐτὸν ὑπὲρ 
3. τ΄ λ. , ὅθ δι ν 

τ Ῥ,880. 1.5. ροβῖ.3. - 5 ΝΙ4Δοο. ΤΙ, 27. 860. κά. οἱ Οοπιρ . 
δκόλαψε γραφὴν; ὉΠὶ αἰ 11δτὶ ἐξεκόλαψε ΒΑΡ Θηϊ. ΝΝ 
Ὁ Ρ ὅδ. 1. 46. ροδὲ 154. -- Ῥιίωμέαγολ, ἴὰ »ἔέᾳ Ἰδοπιοδέδιεηϊϑ 
ον. 6. Τί ΙΥ̓, Ρ. γοι. Ζοίδξ, γλώττης ὠσάφεια καὶ πνευματος 
οολοβότη. τ τοὁ4Δἕἑ[ρΒὠρος{[Π τλτμςς ΜΝ 
᾿Ρ, 86ά, 1]. υ]ε. ροϑβὲ αἰὲδὲ - Τγοοῖ. Ῥίαπηξωοῖε ἴτι Ἐχογοῖ 

φάξ!, ἰὰ Ἐμοο]θ8. ΧΙ, 7. - ΧΙ]. 7.. ». 48. ἀρυὰ ϑγπιπιαοΐιωιι τθ-- ὁ 
δοσϊροηάυπι ρυϊδῖ: πρὶν ἢ ἀποκοπήναν σχοινίον." 

ὁ Ῥ ῦγι. 1. χά. ροϑὲ μετεωρίξεταν.« Ααάϊε. ἘΠΕ. ΧΥ͂, 4. κου- 
φίζουσα τὴν. ἔσϑησιν αὐτοῦ.. Κμίρ. θδπο: ἀεηώοπέλα ἐπὶ ἀπεπὶ 

᾿ς Ψψρϑεέπισπέα 8μϑέθηϑα)ι8. νον ὁ ΤΥ τὸς τὴ 
Ῥ. ὅγω. 1. 26. ῬΡοϑὺ κεκράξομαι -- ΤΟΡ.11, 21. Δὲ κραξεον 

ἂο ἀϊνοο ἀϑδυτρδῖαπι ροσ πιμέξγε, τα ἀϑιάπηι 681, ἤηεὐσαξιδ 
δαίαγε. Οὐοά, «4ἰεκ..1δὶ χραυάζειν ἀϑθαῖ, ῥχὸ 40ο ἐμάξοθ Ζρ 
ο8 πραυγάζειν τοβοπεπᾶάμπι οτἰξ. | 

΄ 



Ν ΄ 

γα 

διά. , ΑΏΘΕΝΌΑ. 

Ῥ, 390. 1. 011. - ὃ ΧΡΙΤΑ͂7, ἑμαΐοσθ. ἸΤηδοτίριῖο κε- 
ουπᾶξ ρτορβοίδευμι ρτίοσγοηι δτὶ, αυδδὶ Βιβλίον χριτῶν, ποπ 
κριμάτων, τ Δρρεϊ]ατο τιδ] εἷς Ῥλέδο Τυά. 110. (4 οοπίμδέονην 
παραγ, Ῥ. 538.. ἀὰϊ σοπεῖπϑε Βἰδέοτίδηι Ἑοσαπι, φποσαπι ΟΡ Οσα 
ὭὍσδυς ξΌΡοτΏδθδὶ ᾿δυδοὶ στιν ῬΟρΡυ πὶ ροδὲ Νίοβϑη δὲ 1ο- 
δὕδιι, 4ῸΣ ΠΘΌΥ. οθῳ ἀϊσερδπίον οἵ πραα Ῥαπίοα ϑωδέδο, 
ᾳυοά ἐεοῖο Ζένέο Χ, γ. ΘΟὨΒΏΪ]ΑΤΘ ἱπιρογΐπι ϑζαῖ δριὰ 
Οδτεμαρί εἴδη 668, - Ῥγδοῖοσο Ἰορίτον ἀπό 08 ΕΖΘΟΒΧΧΥ͂, 16. 
560. ο06, Δέδα. ρτο 55, Ολενγοέλασέ, ἈΌῚ ταιθθη κρετὰς, απο 
οἰΐαπι “γαῦθ μαροὶ, ἔδοϊ!! ζδρβὰ 1 ἰρταῦῖ ὁχ Αρῆτας οτῖπαι 
δῖ... 

Ῥ, 592. 1.2. - ᾿ ΧΡΟΚΥΦΑ͂ ΝΤΩΤΟ Ν. 5353, οοπιοανμα. 
7ο0.. οἴπα ἀπθὲο. Αφμξία, Ἴοτεαι. [9}11,21..560. οοᾶ. 8γγ. ΞΖε-. 148» 
αϊοῖ. αὶ Ἰαιϊέηθ ἃ Νογδεγρίο σογοπα τοἀάϊιίυσ. δϑίηθ ἄοθιο 
δοτιοπάπαι χροχυφάντῳ 5. κροκύφαντον, 400 168.11}, 19. Βορτ. 
δἰριας Θχρυιοβοίξ, ϑδοὰ απϊὰ Ποῦ δἱδὶ πο γε], το ᾿βΠΟΣΔΙΘ 
δίδου. αν, 

Ῥ. 5908. 1.γ. ροεῖ κρύφιοι -- ι Νίαοσο. , 58. ε60. οοἄ. “4“26ς. 
ἂν κρυφίφες, ΝΣ αἷ1ἱ ἐδ τὶ ἐν κρύφοις Βαδοπι. 

᾿ Ρ,405.]. 45. ροεε], 6. - κυκλοῖ κυκλῶν πορεύεται : ἈΒ1 ῥτίπια 
οἱ δοουπᾶάδ νὸχ 118]6 νἱ ἀϑιμεσ δουὶδὶ δὸ ἔογῖδϑϑα σορουθμααε 
δεῖ: κυκλῳ κυκλοῦν πορεύεται. ϑδοά ΓΧΧ 5δΔορε νοσρθὰ δρρϑη- 
ἄππῖ πο ῦ15, δοπεδϑηῖτέδηι ποῈ Στ] πὶ ΟὐΓΔ 68. 

Ῥ, 4ογ. 1.7. Ροδῖ20. - ῬΕ. ΧΧΥ͂, 6. κυκλώσω τὸ ϑυσιαστή- 
οιὖόν σου, ὩΔΊ κυκλοῦν οἰγομπιφαζέαγο ποῖδτο ν᾽ἀοῖοτ. (Οδεῖθ 
ὅη σαζέαπαὲ ποῖλῖοι κυκλοῦν Ἰερί τον δραὰ Οαλίδπι, . ἐπ ετεν. 
2γὸὺ εἴ 26)η. Ηἰἴδ δάάδο 1 Νῖδοο. Π, 45. υδὲ χυκλοῦν οδέγα δοὰ 
οὐγοιῖγα ποῖαῖ, πῷΆ Κζωζραέμε ἰταπ δι 1. 

Ῥ, 418. 1.17. ρῬοδῦ ορροη - ΑἀΔ ΤΣ 8. 1Χ, 15. ὉὉΣ χυ 
οιεύειν εἴξατι οοομραγο 5, ροέϊγὲ Ὠοῖδῖ. , 

ΟΡ. 445. 1... ροοῖ ἐΐα - ΤΟΡ. ΠΠ,11. ἀπέστελλε τοῖς κυρί- 
οἱξν ὉΔῚ κύριον Ῥδτ δπιέογες τοδὶ ροῖεδῖ, Ορτῖθ ἐϊα τῷ δὰ- 

"χησυτν Ῥχον. ΧΧ, 1ά, 
Ρ. 4,8, 1.46. ροέε ἐπιρεαὲρίξ -- Οδοΐογαπι δρηδϑείο ἴα πος 

᾿ 816 δὰ Οἴοεε. δαοναε Ἠεεγολίξ Ὁ. 251. κωλύματε 1δῖ οοττυρῖυπι 
νἱάοῖος ὑτὸ κοελώματι. ᾿ 

Ρ, 44ν. 1.29. "ΜΕΥΝΓΤΡΙΚΟΝ, ες βιβλίον, 1, ενϊξέσιις, 
τοσῖλυ Ῥοπιίαϊοι οι Ν]οβαΐοὶ Ἰέρον, αἱ δρὶς ἀδ δδουιβοῖδβ, ε8- 
φεγάοιθυθ, οσπηίμοᾳυο 60, ἀαοὰ σαϊϊτπι Γιδυϊτέοαπι ςοΕ- 
ΘΟΣῺΏ1. 

Ῥ. 44ν. 1, 54, γοϑῖ 7. -- ἐλεύχανε τὰ κλήματα αὐτῆς. 5:- 
Σα1}1 ταῖτίοπο ἐκλευκαίνειν πδυτραῖυν ἃ Τἀεοράναείο 11 0.Ὗ. ο. 12. 
διὰ τὴν ἀτροφαίν ἐκλευκάενεται καὶ ἀπόλλυται τὰ δένδρα. 

Ῥ. 448, 1. 1δ. ροεὶ λεπεὸὰ - “επτὸς εἴ λευκὸς οἴΐδηι 60π- 
ἔσεα τοροιϊυπῖους ἐπ Ῥωνίρ. Μίδα. ν. τ185. δοχα. ὑδὲ νἱά. Ρον- 
8605. οἴ ἴῃ “ροδέοι. Ἡλοά. Δγροπ. ΤΙ, δγο. ΝΣ 

" 



: 

ΟῬΑᾺΒ 1ΠΠ. τς βλδ 

᾿ΡῬ 440." 1.51.᾿ Ῥοβῖ ἐονγίδιζέδ - 5 Ἐπάν. ΥΥ̓͂, χ,4. τὸν ἀν ντὰ 

ϑεωρεῖν, ΟὈΐτθ Ἰοσᾶ Ῥοτίοι]οδδ, βουτῖα δὲ 1ποΌ}ῖ8, δι 5 8πηξ ]8- 

τἰρα]λ Ἰδοπων δὲ ἔθγασυτι, ““ἀαέεξ, Ἐελ. ΧΤΥ͂, χ5, λέων ἐ8ῖ γέ 

χα περίδεραιον λίϑων ποικίλων ; ὉΔῚ 6 βϑαυθητθ5 δρρατζεῖ, 

Ζογγεδεΐξδ.. ; 

Ῥ. 455. 1. 44. ρμοβὲ 189, - Ζοπαγαϑ 165. 60]. 1511. λιγύπ 

ριον, ὄνομα λέϑου, υδῖ νἱὰ, 7ιῥέπιατιτιϑ.. 

Ῥ. 455. 1. χ5. ροβ᾽ 1146. - Αἀᾶς “1ολεϊ,, Ταὶ. ἈΝ.ἃΤΙ, ὁΔρ. 

» 

λέϑους κατ ἐξοχὴν ἰαρὶεο ργϑέΐοδοϑ ἀϊοῖ. ὁ. Ἵ 

᾿ς Ῥ, 457. },.28. ροϑὲ 551) - ἔα [}. ΥἹ,Θ. δὲ ῥτὸ λαὸς το. 

Ῥοπομάμπι 68ῖ νοὶ ξίφος, νοὶ λόγχη, υὐ δγγμδ Ἠδθεῖ. Ἂν 

Ῥ. 458. 1. γι Ῥοϑὲ ξαπιοθ « ταῖν, αἰἶδ5. Ἰότεπι. ΧΥ͂ΤΙ, ιὃ. 

'δθὺ. οοἷ. “|6.. λιμὸν πονηρὰν, ηυοᾶ τεϊοοῖς Ογαδέμο. 868 

᾽ 

“ 

αἰτοῦ ταοᾶὰο 1.πο. ΧΥ͂, τά. ἐμ 4 οοαά, Ἰορίταν λιμὸς ἰσχυρὰγ 6 

10. 1Υ̓͂, 25. ἐκ ἀποῦαβ ᾿ἰδτίβ. βου ριῖ8 λομὸς μεγαλη ξαὶῖ ἐποῖδ- 

ἔπ. Ζέγπι. ΠΗ͂, 566, το. ὃ λιμὸς ᾿Ατεικῶς, τ) λιμὸς “ωρεκώς. 

Οἰαδιδεαπὶ σνοῖρα οοἄ. “465. τιδτυτι ἐπέεγρτοϊαπιθηϊαμι οομιϊ- 

Ὧδτα σνἱἀοπίοτ. Νίϑπι αέδα πιαΐιο8 π΄ σθθτο φμοάοὲδ ἐμξογίο 

πέωπι ἀρὰ Ἡθῦταθοβ ποῖα. ν 

Ρ, 464, }.1ο. Ῥόδείησωπέ - Βαγοι, 1Π, 56. οὐ λογισϑήσε- 
ἐς «Ὁ Η ΓΝ ΄ ᾿ 

ταῦ ἕτερος προς αὐτὸν, οαπι 400 6] 18 θα δ8ῖ οὐπιραγαπαμσ, 

δΘὰ : σμΐ ΠΌ]188 ΑἸ 8 681 ρχδεἔεσεπάθβ, υἂἱ πρὸς 511 1. 4ᾳ. ὑπέρ» 

ΠῚ ἀρ. 1.43, ροεῖσέμδ - ΤΟΙ. ,26. λόγον ἔχειν 681 δοἰϊὲοῖ» 

ἐπέπι εἰ ἀτιχίιεπι 6666, 0011. 1,1. ὅν ἢ 

Ρ. 4γ8. 1.39. ροβὲ.- Τοῦ. ΧΙ, 18. λυπεῖσϑαι, αὐ δεγέαπε 

ογυΐἑοτιέέαπ αὐδμοὶ 86 ραέξ, ; ιν" 

Ρ. ἄρά. κ8ι1. ροϑβὲ σπείσας - Πἴάννα ἡυοάθθ Βερτ. ΠΣ 

σεδροπάσδε ἰπ (σά. ὅγν. Ηἶες. ἸΜ4εἀοί. Το. ΧΥ͂ΤΙ, “6. 

Ῥ. 48. 1. 27. Ῥοβὲ 9. - [πὰ 1ῖρτο ΤοΡίδ ΧΙ, 17. μαστι- 

γοῦσϑαι οοδοις ἀϊοϊϊοτ. “ π 

Ρ. 507. 1. 29. ΡοΒΕ 1,55. - Οομξοξ 4φποαὰθ δΌρτα ἃ τὴθ 

δὰ νοοσϑη μεγαλομερῶς ὩὨοῖδῖδ. Ἐπ εν 

. Ῥ, 09.1.4. ροϑὲ ἐΐζωπι-- α Νίδοο. Χ, 5. ὥστε μεγαλῦναι αὐτὸν 

Ῥῖο καὶ μεγαλύνουσιν αὐτὸν, τιδπιρα, τὲ Οἰγοέξιϑ τοῖο παπαῖ, 11-᾿ 

ἔοτὶβ Ἰαυδαπεῖρθτιβ δὲ θαι ]εηείθαβ, 4οΐρα8 Ῥογβυδάθσθ ν0]6- 

Ῥδι Ιοπαῖμαθ, α δ6 ἰρϑθμι ρ]υΐίπι βου. πῆγα Υ. “4. λόγοι. 

ὕψους νοοδηῖουτ, δον τι ." β τος 

Ῥ. δια. 1. 20. Ροβὲ “5. - Βαγυόμ, 11, 18. ἐπὶ τὸ μέγεϑοῦν 

αὐπιοάμπι, πιαχέτηορστο. οι ΟΡ 8 6886 πιλδὶ νἱ δον, υἱ 4}1- 

αυϊᾷ Βῖο συ Κμέφαίο (4φυΐ Βαραῖ: δμρὲν πιαρπὲεα πε πιαϊδ ὦ 

ΔΌΡΡΙΘαξΣ. ’ εὐ 

Ῥ.δι1ὅ. 1. 54, Ῥοϑβῖ κραυπαλὲν « Τοῦ. ΤΥ, 16. μέϑη 6ϑῖ ἐδ 

πιιρίοηέιιδ, αὐνέτι5, δἰ δϑιβυβ ἐϊὰ οοπδιϊξαοπάυθ: η6 σαῃλ ἴθατα.- 

Ἰεπίβ δὲ ὀδεῖλο οοπβαδιυδίπθηι οἱ ξαγ ] ατίττοιι μα εᾶ8. 

Ῥ. 556. ). 17. Ροβὲ 19. - Αὐᾶάδ “αἀέ. Ἐδίδ, ΧΥ͂, 1. υνϑί 

μεταβολὴ 6581 ἱ. ᾳ. μετοικεσία, ἐταπϑϊδιϊο μ τότιϑϑ 8116η88, ὃ - 

ἀποῖίο ἱὰ οδριϊγιϊαϊοῖθ. ᾿ 
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Ῥ, 546. 1.45. ρμοεῖ2. - 2ϑνος μετέωρον; βθτπδ οτεοῖα, οοπ- 
8.118 πιο] 65.) 4. ἃ. δυΒρθηδὶ δηϊπιὶ. Ὑιἀθηΐον νῖηι νοοῖβ Β Ρτ, 
τεάάοτο νο]αΐθ86, 4086 ν6]υϊ ἀϊδέτδοϊιπι γος δοπδῖ, 

᾿Βυΐτπδ διιριευάίπϊδ νοοϑ ἂο 408 ἔξοτῖθ π0]] 4]18 οχίβιδῖ.) 
Ῥ. 548, 1.2. ροβδξά, -- 0Οὲ ἴδοι Οσεαμδοπμδ ἴῃ Οαδαι- 

δοηπέαπὲδ Ῥ. 95. μετοικοῦσι οοτταρίο Ῥοῃὶ͵ ἐπ᾿ θιϊπιαῖ ΡῬΓῸ μέετου- 
κιοῦσι.. ᾿ 

Ῥ. δ64, 1.47. ρῬοβὲ Οοπιρῖ, -- (ΝΣ τάπιθι ξογίδβ86 16 βθῃ- 

ἄαπι μήνιμα γε] μηνίαμα.) ᾿ ᾿ 
Ρ, 564. 1. “8. ροδῖ πιωπαὲ - ἹΜιμνήσκομαι. Μιάδ πέτα 

8. μνήσκομαι. : ΘΗΝ 
Ῥ. 566, 1.65, ροβὲ μόχϑου - ἃ Μίδοο. ΠΠ, 55. ἄξιον τῆς 

δυσσεβείας ἐκομίσατὸ μισϑὸν. ϑῖο μεσϑὸς Ῥτο ροεπα εἴ ἄκσπειπο 
Φαδιθίζαηι τοροότιτον ἀρυὰ Οαδέϊπι. Ζαναον. Ραϊζ. ν. 102. ἃς 

᾿ Ῥγοέέωπε ἀρυα Τεγοπέ. “πάν. 11], 5,4. εἰ Ἡογαέ. 111. Οἀ, ΧΧΊΙΨ... 
ν. 4. τὰ 

Ῥ. 569. 1.58. γοεὶ σϑήτωσαν - ὅ Ἐάτ. ΠΠ, 20, οὐ μέμνηται, 
οὐἱένίδοὲ ζαοίξ,, οδίξνίοπεπι ἑπαϊμοίξ. Τῖα οἵ 1014, γ. 41. 

Ῥ.5γι. 1. 88. - "ΝΗ ΣΚΟΗ͂ 41, 1.4. μιμνήσκομαι, γο- 
εογαΐον, πισπιέηΐ, ι ΝΙαοο. ΥἹ, 12. μνήσκομαι 860. οοἄ, 4265. υδὶ 
8111: τὶ μεμνήσκομαι βαρεηῖ. Ψ᾽ά6 ϑρλποέάζογὶ Ζθ.. ΟἿ. 8: ν. 
μνήσκω, 4086 αὐοᾳυδ τοροεΐξαν πὶ δέγπιοί, Ομάϊαπο 221,32. 

. 577. 1, ὅ9. ρΡοβῖ εἷς - Ηΐδε, 808. Υ. 15. μόνων. ΤιΘρ6 
᾿ψιόνον δὰϊ μόνως.. 1 Μίδοο]], 68. μόνην, νἱ ἀεϊίοεε ἐν τῷ βίῳ, 

Χ}6 81}, ὑῊ ἀϊπξίυδ πιδῶθας ἴῃ Βδσ να. Ορροπῖξος ἐξαγωγὴ, 
Φτοόδδμ8 ὁ νἱέα. "- 

Ῥιδ84. ροδῖ 2112. - οραεγίαϊπέμδ ἴὰ ποιῖῖβ δὰ Ογοξξιρι 
οοσοτι ΔΥΡ. 5], οϑηϑέγίη ογθ, | 

᾿ Ῥ.585. 1.421. ροβῖ σ. Δ. ν. - (864 βα]γα δεῖ ἰοοῖῖο, Νίδω 
“οσδερλμϑ ααοαυο 4.2. 1Χ,.2.,1. εἰ Οσγερογέμε Ναξίαπξοημς Ογαξ, 
διοϊξέσιε. 11, Ασοαδουλῖδταμν ἄδυπι 27ῦαν ΔΡρ6]1]Δπι.)"- 

Ρ, ρ8Ὅ. 1. 20. ροβὲ πολύειμον - Οδδίοτυμι να ὧδ ψοορ 
μυριότης ποϊαῖᾶ ἃ Ζοδεοξίο αὰ Ῥνγηϊολὲ Βοίορας Ρ. 662. 

Ῥ, 880. 1.28. ρΡοδε!. - Ομοπιοάο ἀἰξετας μυρον Ὁ ἐλαέῳ 
ἀοουΐε Φεολοπδαοῖ. ἀθ ποῖ. σοπεϊέ, Ρ. 344 564. ; 

ΡΑΒΒΊ. 

Ῥ,4. 1,59: ἘΧΝΑΝΑ͂Ι᾽ 41, ΪΝαπαδα 86 Λαπηα, ἄδαα πο- 
ΧΩΘῚ Δρυὰ Ῥεγβδϑ, αὐδῶ οἴ "γαναῖον ἀϊοῖ ὌΡδοτναι διοίεπισόγμς 
ἀπ Βοίορὶβ δὰ Αγποδέμπι δὲ ἴῃ Ῥοίγδέο 110. Χ. (47,.11.) ἔπνδ- 
ὩΣ, ὉΝῚ παπο Δ[ἔνη Ἰερίτατ. Οὐοπιχηδαιοτδίυσ 4 Νίδος. 1, 13. 
ἐν τῷ τῆς ΜΝΝαναίας ἱερῷ, 'ἴπ αὰοὸ Απεξοομυς ἱπεέεγξοοϊαϑ δεῖ, 
10. ν. 15. τῶν ἱερεὼν τῆς Νιαιναίας, ἀὠϑὶ οοἄ. 416», τοῦ ΝΝαναίου 
βαθεῖ, 7,. Ποϊαπάμο ἐπ  ἐ86. δἑδοο!ὶ, Τ. ΤΠ, Ρ. 2λολ. μαῖαι, Ν4- 

λ 



Ὥδοδα 6866 νοοδηὶ ῬΘΥδΣΌδ.ι ἀλϑ, άηο, 4086 γηαίγοηι, Ὠοῖαϊ, 

οοπνδηϊθη δϑἰ πιὰπι 646 ὩΟΠΘἢ,) τιηδδ δὲ μήτηρ ϑεῶν οξ 
“]Ζημήτηρ ἃρυὰ Οτδδοοβ, οὲ ἥαρπα αϊδν" ἀρτιὰ Τιαιτΐποβ, οἴ 
ΟΜ ήτηρ διιιροϊῖατ, ΝΟΣ ΒῈ}}18 νἱτί8 ἀοοιΐδ ε81 2έαπα. βόγεγο 
ἀπ Δααίέαηε, δὰ δοίάσγτπι ὅδ 2) ἐὲ8 ϑγνέδ ρ. 531. ἔξοπμα Εἰγηπιασα. 
ψιίὰθ Κἐρρίηρὶἑ Πδοεηδ. Α“μφμξέ. Ρ. 20. 5640. εὲ Ῥλεέδέρριιπε 
α Τωτγγα ἴὰ πιοηιπιοπέΐδ »ϑέογὶδ Αἰπεΐξ ν., 1οά. β “᾿ 

Ῥ. 12. }. 18. ροδῖ δι. - Ἠΐδ δάάδ σε. ΧΙ Χ, δά. καὶ 
ἐξελύθη τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρῶν αὐτῶν, ᾳυΐϊδιυδ νοτδὶδ ηΐ-- 
ΜΠ τοορόπαδε ἴὰ τοχῖα Βερταῖοο. ΓΧΧ νἱάξπευτς νεῦρα οκ. 
Σηροηΐο ἐπιογργοίδπιθαῖϊ! οαυδᾶ δἀάίάἀΐδεα, δὰὺϊ σοδ]υδγυηξ ἡ 
ἄυδε νειβίομθ γοοῖϑ "1. ΝΟΏΒΌΝΙ, βραχιόνων ἀαδϊδηοτι 
οχ δι πηδειξ. ΝΝ 

Ῥ. κὅ. 1... Ἐ ΝΕ ΦΘ4“Ρ οἱ ΝΣΦΘΑ͂;. 4 ΝΜίαοο, 1, 56. 
860. 465. Αἰ. εἰ Οοπιρῖ. νέφϑαρ, ὃ διερμηνεύεται καϑαρισμός: 
Ἡαΐάν. Ἀείαπάμε ἴῃ 2)166. Ἴιφοοῖξ, ῬΟΤΙ, ρ..χ1. οῖ 1γ6. ἐφϑὰρ 
λερθπάυπι ἱπᾶϊοδιῖ, δὸ Ῥογδβίοθ δου ρίιμ πὶ -᾿ “Ὁ Ταῆτ, 

... 6. για πιργραῖα. ᾿ 
Ρ, 15.1. 5. ΚΝΖΣΩΤΑ͂, γταθηιΐβθο εἰς γ6] ἐς, εἰς νέωτα, ΄ 

δ) ΠΤ “ορασν,, Ψετυξεγ πε, δοῃμοπέεμι. Ἴ ὮΣΞΣ, δέεομ- 
ἄππι ἐθπυρι8 ψέξαθ. Οολ ΧΥ ΤΙ, 10. χατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, εἰς 
γέωται ἴτα Τλίϊο ἀθ Αδναλαπιο Ν}ῪοΪ. , Ὁ. “88. οἃ. Ροίζον. 
ετθα εἰς νέωτα ἄθϑυμε τοχίυΐ ΓΧΧ Ἰπεε. δοιβαπξ νοὶ “φωΐίασ 
ν] δ]18 πεδερτθιῖθ, ῬΡλίἑοπἐβ 6886 βἴαϊυϊς 2) δυεοἐδηρέμο ἴπ 
Ἐρέδέοία αὐ Κεμιαπιαπι Ὁ. 25. ἩἨδεγαΐ. νέωτα, εἰς τὸ ἐπεὸν ἢ 
μέλλον ἔτος. «Αοδνὲδ : νέωτα, ᾿Δετικῶς. τὸ μέλλον ἔτος, ᾿Ελλη- 
ψικῶς. ᾿ 

Ῥ. 185. 1. 5. ροβῖ δαδρίμδ -- ἴοατοιι. ΧῚ ΥΠ]. (γι, ΧΧΙΧ.Ἶ" 
ά, ἸΏΒ. ἰγαῃδια]όταπῖ μθΣ τῶν νήσων, δὰϊ ποὴ ]δοῖα, δαΐ, 
αὐυοά ροιξῃῃ5 Σ6οῦ, ῥτὸ βρυτία δια νοοα Ὑ55, 4φυοά 80- 

 ϑυχᾶδ ρῥστοάϊτε νἱδερδῖυν δοηξζομῖία: ἐπσμέαο Οαρραάοοίαα. Ἠδ- 
Ὅεῖ ᾳυΐάοιι 24. Οοπιρὶ. τῶν νήσων τῆς Καππαδοκίας, 868 εἀ:-. 
ἴοτοβ δἷιιβ ργάδοϑηὶ νϑγβίοηδθηι, δὰ τοχία Ὠουτδίουπι οἱ 1αι]-- 
ἈΏΠΙ ΟΟΥΓΟΧΙ556, Τ68 δϑὲ 5:51 0] 0 δ Ρ]6 8. ! τ: 

᾿ Ῥ,χ1. 1.86. ροϑβὲ 6. - αδὶ τδιηδη, αὐ Ποὺ ΟΡ οΥ το δπι, 
Ἰοοο ἱπιρτεϑοὶ κόμμα ἴδιον νόμισμα Ἰορεπάυπι νἰἀεῖυΣ χόμμα 

, ὁδίου νομίσματος. Οετῖθ Κμίραέμα Βαδοῖ: ρογσιδδωγαπι ΡΓῸ- 
γὶξ πωπιξοπιαἐϊδ, Οδεῖογυπι νἱ 6 δὰ 1.1. Φογἠηρσὶἑ Οὗε6. 8.8. 
. ΠῚ, Ρ.222 δοαῃ. 

Ῥ.46. 1. αἷς. ροϑὲ 7ωπέμθ « ἫΠ6 δάἀθ ἴον. ΧΤῚ, 11... υδὲ 
᾿ς φιάοηάαβ Ζ. 805. Ἐμδᾶση οοπξαβῖο νοῦσπι ψνοὺς ο᾽ οὖς ἸοοΌπΑ 
ᾳυοᾳπο μαρεῖ Ιοῦ. ΧΧΧΙ͂Ρ, 5. ; Ἂ τ 

Ῥ. 850. 1. ὅ1. ροδϑῖ λαδεπέ « Ἐχ Ἡομδέραπείξ δϑαϊθαιῖδ 
δου ρβϑοσιηῖ ἐνέσταξεν, φυοὰ ρῥχορὶυ5 δὰ νυ]ρδίαπι ᾿ϑοϊϊομ θαι 
δοσοάοχοῖ, 



6ιδ ἈΏΘΕΝΘΌΑΣ ὁ 

Ὁ Ρ, 58. 1. 56. Ῥοδὲ 6. 9. -- δο ΤΆ. 7εἰρὶξ Οριδοια νατγία᾿ 
φ. 1. 5εαυ. - 

Ῥ.4ο..]. 16. ροεῖ “γαῦα - ἔπχγοδε, φαΐ, Τἠσοσοέ. ΟἐᾺ.1, 20, 
εν πάντα χόρτον σπερμαΐνονεα σπέρμα τοῦ (ἶο πϑδοξόϑατίο 16- 
ξουάυτ τον) ἐπὶ πᾶν πρόσωπον τῆς γῆς. 

Ρ. 46. 1. 23. ροεῖ ἑωσΐξ «“Ὁδὸς να]οῖ ἱ. 4. οὐδὸς, δέπιρη. 
Θῖο Ἐμοέαέλὲμα ἴῃ Μοπιον, 22, «4. ν. κι, Ὑιάθ ἀποᾳαο ϑορλοεὶί, 
Ὁ δα, Οοἱ, ν.532:1. ἷ 

Ῥ.52. 1.20. Ῥοδβῖ 6εἐὲ “ (δείοτῃι ἴπ Δσωξίαθ Το] 4 οἱ. 
ποτα ἔοτίδ4δ6 Ἰοβαπ μι δῖ οἱάκεσις 2 888 δ'μαῖ “4δέὲδα γεῖθα 
Δα οὦ ἀδεϊηδδεῖα. ἶ 

΄ Ῥ(θ:. 1. 7. ροδβὲ δδέ - κι Νίαοο. ΤΠ, 19. πάνεα τὰ ἐν οἴκω;, 
881 ϑγγωδ νὰ] ψϑῖε Ἰορῖς, νϑὶ ἰτὰ ᾿πϊτοτργοίδϊαβ δὲ, δο δὶ δοιῖ- 
Ῥίηχι δδδοῖ εὰ ὑπὸ τὰ ὑπήκοα τῇ "βασιλείᾳ κ΄ τ΄ λ. ᾿ 

Ῥ. σὶ. 1. 1, γοδῖ ἐδοέϊέμ;" - Ογίροπεδ ἀποαη.8 σοπέγῷ 
Οὐἴδεπι Ἰερὶϊ οὐκ ολιγοστὸς, ηυοὰ ἀοξομάϊε Οἰδαγέμα εἷδ φεξίο 
ΙΝ. Τ' ρ.48. Ἑοτῖδββα ἴδιδη νόσθα ὀλιγοστὸς εἶ κ΄ τ. Δ. ἴ5- 
ξειτοραῖνο βοείρϑη δ οἱ δοοΐρίεπάα βιαηῖ, αἱ οοπνδηΐδεηϊ σι 
Μδιν, 17,6. 

Ῥ, οὔ. 1. 2. ροβῖ αμαζξμγ' « τοδὶ, ὧὡξ Βος οΟδίϊον δᾶ ἄβην, 
δυερίρατίὶ ἴδίλστ δ] 4185 ροββοῖ Ῥδυΐηπι δου ρβῖβ8 νομέζεται, 
Ψαυϊραῖοβ οστοὸῦ Ἰρτατίογωμι, 4υἱ δδερίπβ ὀνομάζω ῥτὸ νομίζω 
εἰ σοπίτα ροπυης. 810 δρυὰ Φλέδοηοηι ΑΔὐῤερον. δ. 1 ν. ι55. 
εὰ. »Ιείξεν. »γτο ὠνόμασται ταθ]1υ5 ξοτέα886 Ἰόρίτυς νενόμεσται.᾿ 

Ῥ.τ00,΄1.7. ροβῦ δ1Π3 « (ϑι αἹίδηι Ἰθοῖ μοι νοτὸ βασα 
δυπῖ, 1π 516 οοὐ ἀ, ροϊΐι 8 ταρότογιαπτ ὩΧΠ9, 6011.1 8ὅ8π..Χ ΧΕ, 8.) 

Ῥ. 145. 1.23. ροβὶ λαδσὲ - οωδὲσαπεμα δὰ Ἀ.1. : Οταςοὶ 
ὅρμημα ποὺ ἀοἀισυηϊ ἐχ ταάϊος ΠΡ, πιαΐωπε, πᾶτὶ ππαξωπι 
οὐϊταης, 668 ἔοτδαι 6ΧΣ βουιρίίομπα 95, 4186 δδάδθιιι 6βὲ 88- 
χαδτιδηοταπι. Νά ὁρμᾷν Οταδοῖβ τάετ ἔθτο δὸ ον άδλοτιαι 
ΦἼ5.), ῬΓΟΡέγαΥδ, ἀπ 6 Ομ δ] ἄδιοθ ϑηἼ3:, οεἰογ ἐξα. ᾿ 

Ρ, 155. 1.8. ροϑβῖ ῥαδάμνοις - Ἐπί Τ0Ρ. ΧΥ͂, 52. 560. 6ἀ. 
Οοπιρὶ. Ἀοο νοοσαρυλαπι ρτὸ να]ρατῖ ῥάδαμνος Ἰερίϊατ, 

Ῥ. 1.50. 1.25. ροδβῖ δὲ « τ Νῖαοο. ΠΠ|,48. περὶ ὧν ξξηρεύ- 
ψων. [000 περὶ ὧν Ἰερε περὶ οὖ, δαὶ ἴῃ δητοοοάοπεϊρὰθ χὰ βι- 
ὧν Ἰοοο τὸ βιβλίον. ϑεὰ νἱάκδ ἀ6 Β. 1. ϑεζάεπιπι ἀ6 αἰϊὲδ δγτὶς 

. 54 ξεαυ. 
: Ῥ. ΕΗ 1. 45. "᾽ΟΥΔΑΝΟΙΣ. ἸοΡ. ΧΧΥ͂, 4, ε6ε. οοἂ, 
«Α11ε5. οὐδανὸς οὐ καϑαρός. Τιαροπάππηι οὐρανός. Οδεΐοσυι 
181 ἷβ γσθῖδ τοδροπᾶσδξ ξ τεχῖα ΒΘΌΓΔΙΟΟ, , 

Ῥ. γχήά͵ ]. 5. ροβῖ δαερέτς - Ῥγδδῖοσθα Ἰεριτασ ἴ68. Υ, 50. 
460. Οὐπιρί. “Ἰἄ. Αἴναῦ. εἰ Οορέ. εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω, « 4υῖ- 
θὺ58 νϑυδιῖδ.,. 4υΣθὺ8 Π1}}1] τοϑροπάδῖ ἴῃ ἴόχῖι ΒΕΡγ,, νϑγθα ἢθ- 
Ῥταῖοα οοιγίροσα οοβδῖυς ζΖοινίλέμδ, 864, υἱὲ θ6πη6 πιοῃεῖξ 

- Βαμανμδ ἴθ Ογέέοα ϑαογα ΚΚῦ.Τ. Ρ. 4ά27., Θχθπιρ)ατῖα σιδθοᾶ 
οχ 166.111,21.Δ2. ἰπίογροϊαῖα 6866 Ὑἱάθητῦ; ρἨγα519 δι» 



ῬΑΒΒ ἸΥ͂, : ᾿ δ᾽. 

᾿ς ἄρας σοοΐωηι ἑδέμοτξ ὁἸΐοσα δεῖ ἃτθ, αυδπὶ δῖε ἀδεβονῬο Γ6 νο- 
ΙΕ Ὸ 2 

Ῥ. αβά. 1. 22. θὲ υϑο  σαρς - γιδδδεὶ ηὐλέλ να φρο 
Φειπν διὲς αἰνέθογμπξς, ουδίραπέϊο δᾷ ἢ. }. παιδία δυπὲ ἔΔ.: 
ΤΑῸ]Σ δὲ δοαχυί, αυἱ 1 ὁχοζοξῖι ἜΡΆΒΕν: οἵ οὕτῃ ΒΕΙῚΒ δῖ8. Ρὰ- 
ὀρὸονν ͵ ; 

Ῥ. γη8. 1. 6, Ροβε Ῥἱσηιεϊωπατέο “- ᾿ἐοέο ογ6 ἐσγγὲϑ ἐπιπιὲς 
ὩΦῺΣ, οἱ ϑεηθοαδ ψοτ8 Ὀἴδτι, 1. 4: πληροσέληνος. 

Ῥ, χ8». 1.45. γροδὶ φογίδεπαϊς « Οδοῖδσαπι παραναγνοῦς ἢ 
δεῖ ἐϊα δοοϊρίοπάππι, τὶ ΗΙΡΒΣ Ηδργδθοσυπι, 4υδεὶ ζαοίεπε 
ἔρρεγε. Ἐείρ. ἐμιδοὲέ ἔθρΈγ 6... : 

Ῥ.266. 1.59. Ροβὲ 27. -- 580, οοἀ, Οὐ. κ1 Ζιϑεέταιπα Ἀῆανὰς 
πειθαρχήσουσεν αὐτῷ. ᾿ | 

Ῥ. 277. 1. 25. Ροβῖ ὕψει - “αάμ. Ἐεελον., ΧΙ͂Ψ, 2.: δ60. 
Σει.. «Ἄγωπά. ἐνεδύσατο πένθος, Ἐ. 6. ἱμάτεα πένϑους (υἴ ἔπ 81- 
ἘΟΙΔ νΘΙβίομθ ἸδρίτυΣ ), ἐμοέμὲ εὐ ἐπαιμπσηέα, τἴ 7 “μέρ, ̓ 
τιδηβίτῖ.. ᾿ 

Ῥ. 391. 1. 10. Ροβὲ Ὧ53» - Ἡοιδέφαπεῖο δὰ Ἀ. 1, δγπιπια- 
οἤες περιγενήσεται, δωρδγίον εγίδ, ΒάΡοτα υἱεῖ ὁχ βογίρίυσα 
ν, νἑποσέ, αὐδ8 1ρ81 Ἰαρ!τἰπ|δἃ 6556 νἱάεζατ, 

ῬΡ, 332. 1, Ῥδπτς, Ρροδὲὅ, -- ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλὸς, Ὀ1-- 
ἴαπιδη γὰξ 1118 Ἰαϊατα, δ. 6. ῥτοὸ Ἰπΐο γε] οδαπιθηῦο, 

Ῥ. 558. 1. 55, ροβῖ πιαγίπεπε - ΟΟμξοσ ἀυοαᾳαβ ϑολδιροΐ» 
-ογὲ 7οδὲ Ῥἢγεέδαπι ϑαογαπι Ρ.210., 4αὶ ᾳφαοαυθ ταοπιΐξ, πίννα 
ΘΘΏΡΘΏΣΣΟ οΌπ γοσθ 1528. ᾿ 

Ῥ.538.1.άο, ροεὶ οδαδά, - ΝΠ ΠΏ] 18 ΡΙδουΐε; ἕπτ ἢ τὰν 
ἰδιὰαπι 6886 δτὶ ΠΏ, ΑἸΪ σοπτυ]δσγιπῖ Ἀτδδις μαΐϑι, ᾳυρὰ 
Δοτππιΐβοῦῦ ποῖδῖϊ, δὲ ὀδὲ Ρτορτΐυπι ἀθ νίβο. (Οὐδβδίδγιπι οὔπι 
νοτθίομο ΓΟΙΧΧ [πίτ. σοπνδηΐσδε αυοαυθ ϑγγωδ οἵ “ἱγαῦς.. 

Ῥ. 556. 1. 55. ροβὲ δθὲ - (δῖ ποπῖρα Ἰθοῖῖ9 β8π8 δδὲ, Ὡ60 
ἔλοίᾶ δϑὶ 6 Ῥδύρασο δαέαξωπι ρτὸ αἰ αξαέμπι. ΝΙΙδὶ αυΐδ τηδ]ὲξ 
ἐαοίαίμπι ἰορῖ, υοάὰ ποῖ πιᾶ]6 Σεϑροῃάέσχαοϊ σγαθοδα νοοῖ ἥπα- 

Ῥ, 569. 1. δ. Ῥοεῖ ἐπέωϑείεία - Κπμῖσ. εὐϊέγο οἰέγοφμα φαιρεν 
ἀαπέ. Ναυι πλημμελεῖν, αἰ πλημμυρεῖν, ἀϑατραῖυτ 46 βανίο, 
ὉΠῖγΟ οἰΐτοφιια ὀκυπάδηξθ. γὶἀ46 7, ϑέερλαπιπι 5. ν. πλὴν. 

Ῥ. ά2ο. 1. 10. Ροϑὲ ὀαργϑϑδογπ - Οδεῖθτυμ, τὶ ἢ. ]. πο-- 
νηρὸς, 118 φυοφὰθ κακὸς δαβίθεζωτ, ν. 6. Αροο. ΧΥ͂Ι, 2. ΟὟἱ ἕλκος’ 
κακὸν 688 1. 4. ἕλκος κακύηϑες.. υξ νοῖοτοϑβ τιοάϊοὶ νοσϑηῖ, εεἶ- 
οδ πιαΐέρημ, 86 γρεηδ., δογαξάϊεπι δὲ ἐπαϊοπιαδεέσ, Ἑωοεαίᾷ, 
δα Μοπιον. 1]. β, γ.8. ξ0]. 19 ἕλκος κακὸν Θπρ] οὶ Ρ6Ὶ ἀνίατον 
τραῦμα εἴ νόσον διάβορον 

Ῥ, 458. 1. 1Χ8, ροβὲ πηιέαίο - Ἠοιιδίβαπεῖο δὰ Β. 1, Ὁ} 
εξυῖα γιάσπτατ, ᾿ 



6“ὺ ΟΠ ἈΑΌΏΠΕΝΏΑ. ῬΑΒΒ ΙΥ. 

Ῥ͵ 446. 1. 5:. Ῥόδὲ ἁγίοες - 1 Μαος. ΨΙ, 56. πρὸ παιροῦ, 
απο ἐσπεριδ. 864 Ἰεροπᾶυπι δῖμα ἀυΡῖο πρὸς καιρὸν, αὐ ἐεπι- 
ῬΜ4 οἶνα ορρογέμηθ, - .᾿. ἊΝ γὰ 

Ῥ. 505. 1. 29. ροϑὲ "οέαὲ - δῖο Κμισαέωδ: 4φ5αϑ Ροδέϊ» 
απῖμ;", αἱ ἴάπιδη ᾿ Ογοέέο Ἰορίδες νυἱᾶοῖυσ προειϑεμένοις, 
4πδπι Ἰεοϊλοποῖα 4ἀυο406 δομδὲφ απέξμα Ῥτοθανῖϊ. 

Ρ. δοδ. 3. 13. Ῥοβῖ βασιλεύς -- Εδ:8.1, 14. δ60. “σέ, “ἐγεα, 
ἕνα μηδένα προταξω τῇ δόξῃ σου, 6 ᾳφυθααίδηι ργασξγτεπι Ρ]10.- 
εἶδο ἴαδθ. ΑἸ δι δαθεας ἕνα μὴ δῶ δόξαν ἀνθρώπων ὑπερά- 
φῳ δόξης θεοῦ μου. ," 

Ῥ. 514. 1.25. Ῥοεδῖ νἑασέμ" - Ῥτδοῖοτεα Ἰερίταν 166. Χ, 9. 
αὖὶ νοτθῖδ οὗ ὁ πύργος ῳκοδομήϑη ἈΠὼῚᾺ11] τοδροπάδξ ἴπ ἰδκχῖα 
Βεῦταϊοο. Οομξεσ ἀθ ἢ.], Βοολαγεὶ Οδορν. ϑαον. 110.1. ὁ.9. 
Ῥ' πιιάοδεα.Ύ ὀ΄! τ 

Ρ.56ι. 1. 29. φῬοεξὶ 20. - “46Ἃὲὲ. Εεελ. ΧΙΨ, 15. 860. «οί. 
«Ανιιπα, λόγον εὖ ῥυόμενον, Ξοταιοτιοαι Βδτς Πιδηΐοπι, 1. 4. ἦπ 
1116 Ἰιδχῖ6 εὔρυϑμον. Κρ. νεγδωπι σοποίπημπε, 
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- 41..11,8345. ᾿ ᾿ 1,8. 11,195. : 
. ΨΙΠ,1. ὮΙ, 138... κα “ 12. Π|,550: .΄᾿ : ; 

- 4. ἾἸ, 90. ἮΝ “- 14. 1,458, 

-- 6. Ἰ, 512. Υ, 411: δ΄ οὐδ - 95, 11,457. 
Χ, 10. 11,566. - ἜΣ. ΤΥ,1. ΙΥ͂, 9299, 

Ι,7. ΠΙ 874. ὍΝ ἀφῇ 8, Ιν, 229, 

- 18. ΠῚ; 570. τ καὶ πΙ, 519. 
- 18. ΓΝ, 8. “11. 1,180, ΄ ᾿ 

ΧΙΙ,5. Υ, 4656.) “ ". γον 10. πΠΠ  ι το 

- 6. 1,8,490. [Π|͵590. Υ, 86, “- 93, ν᾽ ΕΥΤῚ ; ' 

τὐῇ 17 ὃ . ν τς 892, Υ, 590, 

- 40, Π,54, Ααα, τοτι καὶ Υ, 13. 1, Ως : 

ΧΠ11,11. 11,575... .... .--.-- ᾿ ΨΊ, 10, 11,548... ΕΣ - 



᾿βά8 ΟΠΊΝΡΕΧ 
ΥΠ, 18. ΥΥ͂, 85. Σ ΧΧΥΊΠ, Φ4, ΤΙΤ, (οὐ. 
- 19. 1,5]. «- 27, 111,457. 
Ψ1Π|,16. 1,88. ΧΧΙΧ, 94. Ι, 480. Ι΄, Φ0. 
“41.0, 810. ὃς οὖ ΧΧΧ,͵ ΙΝ, 524. 
ΙΧ, 3, 11,585. . ΧΧΧΙ, 9. 1,894, ΤΙ, 498, 
ψ" 5, Π, 498, ἰρει 18. ΙΗ, 93, 

» 8. ΙΝ, 352. « - Φ4, ΠῚ, Φ0,͵, 

ον 9. ΓΝ], 382. ΟΧΧΧΤΙ͂Ι, ξ. ΠΙ, 59, 
Χ,7. Ἱν͵,3869. ᾿ - 84..1ν,319. 
« 10. 11,377. 1Π|͵488, -- 86. 11,451.ιὖ  , 
- 14.11, 449. " ΧΧΧΙΥ, 20. ΠῚ, 594. 
- 18. τν,194. Ν, δ7, ᾿ΧΧΧΝ,9,12, ΠΙ, 140. 
- 19. ΠΙ,98. τ ΧΧΧΥ͂Ι, 7 γ, 419. 
- 45, 1Π|, 451. . - 13.1,399, Αἀά, ἵΡ΄ 86, 
ΧΙ, 18, 1Π|566, - 15. ΠΙ,214.. 
- 81 [,90 ᾿ πα 45, Υ, 4388 

ΧΠῚΙ 4 ΠῚ,Φ08: ΧΧΧΥΠ,6 1,190. 

“- 11. 1Π,117. “14, 1,518 ᾿ 
“- 18. 1,189, ᾿ οἷ 438. ΙΝ, 178. 
-- 14. 1|,Φ69, ΧΧχυπΠί, 11. , 579, 
«- 81. ΠῚ,839ς.. ΄. ' -14.} "56, Αἀμ.᾿ ΧΙΝ, 1. ΠῚ, 476.  ςᾳ. 19. ΠῚ,178. 
-- 18. 11,305. ἊΝ τ ν 97. "Π|, 195. 
ΧΝ,15. ΙΝ, 345. - 82. ΠΡ’ 859. 
ἊΨΜΙ, 16. Υ, 324, Ἷ Σ “- 88. πὶ 9 4380, 

ἌΧΥΙ], 5, 1|,9Φ1. - 85. 1Π,150. 
ΧΥΠῚ,Φ. Ἱν,66. ; -- 890. ΤΡ, 486. 
“- 14.1.1. ; ΧΧΧΙΧ "46. 1,189, 
Ἐν 532. Υ, 850. Ν, ΧΙ, 1. ν, 474. 

ΧΙΧ ει4, ἵν, 869, : τ 6. Υ,57. 

- 5. Ἰ, 186. 1Π, 167,188.. τ. ΧΙΠ1,19.1, 146, 
ἡπὰ Ϊ, 180, - φῷ͵ ΙΝ,494. 

«- 17. 1,188.ὖ. ᾿ ΧΙ,11,18. 11,289. 
- 8, 1, 587. . . : .- 46. ΠΙ, 439. 
ΧΧ,9. 1,977: "" ᾿ ΓΗ͂Ι, 18, ΠῚ »48, δ, " 
» 8. ΠῚ, 100. μϑμδι ᾿ , ᾿ Φφ 45.]} Ι,102. 

.-- 6. ΠΙ, 154. ᾿ ΧΙΙν, : Ἦ, 40. 
ΧΧΙ, 19. ἸΡ, 83. ΧΙ, 5.1, 91. 
“- 40,1, 5609. Ι -- 9. ἸΝ, 810. 

ΧΧΙΙ, 1. 1,808, ,.9}85. -- 88. 1, 499. 
“- 18. 11,380. . ΧΙ͂Ι, 8. ἮΙ, 4.-: 
σαὶ 14. Ὶ, 575. Ὁ οὖ ἃ " Ἢ 8. ΙΠ, 453, ΙΝ, 409; : 

.-- 15. ΡΝ, 143, ο ἌἼΜΗ, 8. Ι,474. , 
ΟΧΧΠΙ, 5. νι, ει ἥ- .“- 91], [89], . 

-6.1,348. ὃ. ΧΙ τὶ, 19. Ν, 40, 
- 88. ΠΠ Δ -“ 17. τὴ, 47 
ΧΧΙΝ, 15. 11,3. ΤΥ], 168.. ΧΙΙ͂Χ, 19 1Π, 485. 
- 99 11,315. ἀπ ΝΥΝ - Ὁ 17. 1,895. . 
ΧΧΝ,4. ΠΊ, 574, ᾿ Ι, 8. ,385. ο. 
- 11. Ιν, 893. ἀΐ 1, 19, 11,96, Αἀὰ, 

115. ΓΝ τς πα 95, εν ὑννὰ εὖ 
δε ᾿ -" 26. 84... 
ΧΧΥΙ, 10. Ι, 5; τὰ ᾿ 

- 90. ἢ, 578, ν, 108. Βανυ εἶ, 
99 1, 96. 

χχνπ, τ ἹΨ,140... ΞΖ 1,9, ΤΙ, ε 68, ̓Αὐά, 
"γῇ 48. 11 428, 1, 988, Δϑὰ, 2 
ΧΧΥΊΣ, Ἢ Π,80.. “ 82, ΙΥ̓́, 186. Μ᾿ 

: πο 



ΤΗ,10. Ψ, 160. 
ἘΞ 43, ἵν, 180. 

ν, 8. Υ΄', 50, 

“- 16. ν, 178. 
᾿.“ 19. ι .6]1; Αἀᾶ, 

- 44. π 884. 
ΠΙ,6. τ » 564». 
ἘΞ 96. ΤΥ, 9ε1. 
“420900.27ε}ν 
- 85.11 ΤΩΝ Αἀὰ, 
-- 48, 1 Υ. 180). Αὐᾷ, 
ἾΝ,19. Ι΄, 378. 
- 25. 1Π|,170, “ 
- 50. πὴ 87. 
- 54, τοὶ [0 880, 
ν,8. 
- ᾿δ. Υ 9 ϑόν Αὐἀὰ, 11,861: 

τ ΩΤ ᾿ 88. 

ς 58,1,16. ἵν, 496. 
ὙΠ, 19. Ρ, 41. 

Χ,Φ0, 1Ὁ ,481. 
ΨΠΙ, 1. ΙΥ, ὅ02, Αἀδ, 

ὅ0. 0,58. 

Ξ- 88, ΠῚ, 122. 
ΧΙΨΝ, 48. Ἵ. 405. 
ΧΥ, δ. ἵν, ΦΙ, Αἀδ." 

4 Μαεε. ; 

ΤΥ, 5, Υ, 581. 

οὟΥ͂, 1. ΠΟΘΟΑΌΜΝ. Ἁ 

ΤΥ, 192. ,4112. 
- 18, ΙΝ, 151. 
- 19. Τὶ, 882. 
- 421. ᾿; 517. 

ΤΑ ΜΗΣ 99, 1.419. 

- 46. , 404. 
- ᾿ ν,1. Ι, 591. 

- 8. Ἢ, 980. Υ͂,192.. 
Ἡρ φΆ͵ Π Ι, 590. 

ΨΙ,Φ. ἸΝ,͵ 88. 

ἐς Ἢ, Ι, 96]. ᾿ 
«“.40. ΙΡ,466, Υ, 3492, 

- 25. 115) 114. 
Ψ11|,9, 1,207. 
- τῷ. ΠΙ, 588. 
ΨΙΠ,10. Υ, 888. 
ἐδὶ 11. Υν, 89]. 

.- 96. ΠῚ; 487, 
- Φ7. Ν, 89,278. 
-- 85. τ, 650. 111| 529, 
ΙΧ,8. 1, ̓800. 

ἴ, 519. 

- 41. 1,491. 

- 45. 1, 893. 

ΧΥ͂,11. Ν, 371, 
- Φ. 1,492. 

ἼΞ 33. Ι, 505. 

8 αεε. 

Ι,5. Υ, 517.
 

δ η.. τῇ 474. 

- 19. ἹΝ, 187. 
Ἔ 16, 1, 529, 

.70. 
ΤΙ, , Ν 181. 
ἘΠ 12. Ψ, 825. 

. “ 14..1, 416. 
- 18. Υ, 448. 
“: "45. 11,869. 

ἸΝ,1. 1Ν΄,460. 

ΨΙ, 25. 1; [9 Αἀά, 

βθά9 



,7 εἴ 9, 1,499; 

διδαππ. 

Υ. 56, 1Π,5869, ὅθ Ω 

Βεῖ, εε ϑέαο,. 

Φ.14. ΠΙ, 447, Αἀὰ, 

γ, 38, Η, 595, 

Οακπέ. 8 Ῥεετ. 

. 16, 1Π|306. 
94, Ι, 464, 
99. ΙΝ, 479, 

{14 

Οτναι.᾿ απ α6.. 

ἄπις,, ΤΥ, 113, 

9. ξξευς 
δι 4, 58,60. 1,695... ᾿ 
δα» ᾽ ᾿ 

τοὶ 8. 11, 581, “ 

“26. ΠΠ, 448, 
“ 87. ΓΝ, 998. 
“48. 1,512, ΑΔὰ, 
“61. Π|,564, Αὐά, 



κα πὶ ΐοῖι ΠσοΣ, παχέα δοσῖρε.. ͵ 

ϑυπιιραα ̓ βταχίαθ ΨΥ οἱ ἅτ δηαῖδο Ῥιοάϊοχαηδ 
᾿ Ζλρβῖδο: 

ἈΘΘΟΝΥΙΣ Ὠγαπιδία, απ86., δηρογδυνξ, δέ ἀδροσατέφγαπι ἘΤαρτηϑηία: 
᾿στδθσθ βὲ [ιατμο. Ἐθοθηθδυϊε οἱ Ὀσγανὶ δηποιίδείομο 1] πβἰγανὲς ΕἸϊὰ, 
Ἡδην. Β ΟἿ 6. 8πια]. τδο5. . ΟΒασίβ ἱτορτδδ6. 4 ΤΆΙΣ. 18 Οχ. 

-- - Ιἀδπὶ ΠΡόσ, ομανίδ δουιρέ, Ἢ 4 ΤῊΙν. 
Ἔῳορ -α Ῥάοτα ἴδον, ομαγία δοῖς. ορί. 6 ΤΗῊΙΪΣ, 

᾿ ΑΥΣΒ ΟΡ μδηΐ8 Οοπιοοᾶϊαο δικεξογϊέδέο Πἰδσὶ Ῥχϑϑοϊδκ  δοὶπιΐ δα θοῦ! ἀ6-- 
οἰπιὶ δπιοπδίδο ἃ ῬΑ, 1πνϑσ πη 1Ζῖο εἴς. οὶ. ὙΊΠυπΙ, 8 πηδῇ. τ8.ι. ᾿ 

Ἐπΐατα δὺρ εἰϊαϊο: : 
Οομεσπιδη αν ἐω Αὐἰϑέορ βαπία Οοιποοάϊαθ, ΟοΙϑεῖε, ἄϊροδεῖε, δαχίε 

σα. Θιπάοτεεμδ. Υε}. Ψίπαι, Οοπυπιοχιίαγῖρ 8 ᾿ ἀπ ἢ γεϊδίταίδη), 
ὙΒΘοθορΠοχίαζυϑαα δὲ ᾿πάλοθα 1 οοπιπιθαίδχίοδ ἐπίοχρεοίαπι οοσιποηθ. 
818). (Ομαγία. βοχὶ 18. : ᾿ 5 ΤΗΪν, 6 Οσ. 

᾿  [ΤἿΙᾺἄθη Πδ6γ. Βο 15. ον. . ὁ ΤῊΙς, 8 Θ᾽. 
μον, {0]. ἔχω 8Ὸ} φτοὶο.),. . 

ΑΥΘΕσΡΗ απὶς Ῥαχ. Ἐχ χοροπδίοπθ ΟἾΔ οἶπιὶ Ὦ και ἃ οὐ δὲ ζ, 8 χροὶ, 
2821. Ομαδγίδ ᾿Όρσγοϑθ. - πϑιο Ὡς 15 Οε, 

-- - Ιἄδτὲ ΠΡῸΣ, ἙΒαγία δοσὶρέ, 34]]. τος ὧν» 18 Οτ. 
Ὁ Ι͂άθπὰ ΠΡΟΣ, ομαγία τιθιιργϑῃ, ι ἃ Τ}}ν- 
ἀνιθαϊ, Ροισί, ϑγυποηγπιΐδ μἱεοίαπι ρταθοα 80 Ἰδεΐπα, διποπᾶαία, δυοία 

δίαιιϑ "Π]πειγαία. ϑίνα. μἰδέ, Ῥ᾽βοῖαπη πιδευγα 8 οὲ ΠΣ ογασία ὁ Αὐὶδξο- 
161186 υϑ6ῖι6 0 νῸ 8 βαϑουΐυαι ΧῚΠ. ἀθάυσία ἄποο ϑγποηγπιία ῥἱδοίαπι. 
ῬιΑτεθαϊ, Αοοσίίε Πϊϑραΐαῖῖο ἄο νϑέογιπι βογίριογατα ἘΠρροροίΐδτηο, 
Ὅππι {8Ό}». ΠῚ δϑγὶ ἱποίδίβ, διυσίογθ 2ο. Θοειῖ, ὃ ς ἢ π οἱ ἃ ΘΧῸ, 4 πιαοΐ: 
1780. ΟΠδνίδ βου, ᾿ 4 ΤΉΪΓ, 

Βαδιι, Ἐγιὰ, 240,, Ἐρίδιοα ογίεῖοα δα νήγαπι οἷανί85. 1. Ἐ΄. Β οἷ 8 80- 
Ἄδάθ, δΌΡΟΡ Απέοπξηο 1 ΡογαΙΐ, Ρασ τ μβϑηΐο οἕ Ασὶδἔδο. 
πϑίῖο. Οππὶ ἀυσξοχὶδ στηθηδαιῖ. δὲ εἰ ατηθητῖβ πιδηυβοσρεῖ8. ὦ 
ἰΐπραα ΟΠ Ποα ἴπ. 1, δἴηδηὶ νοσϑα ἃ αν, Α]Ρ. Ὁ 19 ἃ ὁ ἂτ ᾳ. Οὐκ τ6 0: 
ΘΟΥῚ ἱποῖδα.. Αὐοράϊε ΔΡρομάσ, ἡπᾶπὶ οχ δομιθαΐς Β ἃ δὲ ἃ ἢ ἢ 5 ραγεῖπε 
Ἰαῖ πὸ νοῦς οὐτιάθθ 8015 ποῖΐβ δὲ ἱπάϊοίστα οὐΐάϊε Ὁ. Ἢ. 50) ἃ ἔδυ: 
8 πιδ]. τιδο9ρ. Ομδχία ᾿τργοεδ. ; . ἃ ΤΆΙν, χ6 Οχ 

“-π'|- Ἰἄοα δον, οἰαχία βογὶρέ, "Ὁ ες τ ΣΌΊΎΒΙν, 20 ΟΥ» 
-- - Ἰάδα ἔρον, ομδγέα τὰ ΠΟΥ, . Τηῖν. 4 τσ, 
δ τρί κα Ἰάοπι δον, ομασγία τηθιηῦγασι. ( εἴα), . ; ΤῊΙΣ, χοὸ ΟΣ, 
δοοβατεῖ, 88, Ηϊθγοσοίοοιι, ἶνθ ἀθ δηϊπιδΗβυν βδοσδθ βοτίρζυγαθ. 

᾿Ἀδοθπδαΐέ βυῖβ πιο δάἦϑοιῖς Ἐ. Ε. Ο. Βοδϑη τι 116... ΠῚ Τοαις 
ά γχπῆ). 1708 --- οὔ, Ὁ Ὁ Ἢ τ 10 ΤῊΙτ, 

“ὅ. ΤῊΪχ, 
Θεοπιοόϊμοηΐδ Ογαῖο ἄθ Οὐγουὰ, ἡὐσᾶπι ἄθμῃο τοδοζπουῖε δὲ 10. 

ἸδΥ]οτνὶ, Ηΐον. ἊΝ ΟἹ ΕΙΣ, 7ον. Νεικεαπαι, “. Ῥαϊτα οσὶΐ, 1.5.ὕ 
ἈΘΙΘ ΚῚΣ δυϊδααθ δηϊτιδανγργδίοηΐμεια δαοίίοχίδια οὐϊάϊε Οοει, ΟΠ. 
βίορὶ.. Ἠδὰσ 1685, 8 π|8)], Ὁαγία ἔπιρσεδδ. ΟΣ ΤᾺ, τὸ ΟΣ, π΄ τ [ἄθπι ἔρον, οβμασία βουῖρε, ρα}. ο΄ 2 ΤΉ, δ Ους 

“-α -ς ἴάδτα λῆνον, σπαγέα “πιο δγδπδοοδ. 5 ΤΕΙγ, 8 Οὐ Ὠϊοπγ δῖϊ, Ἡαϊίοασα., Αγομδθοϊορίαθ ὙΟΙΩΑΣΩΘ 1186 Σἱτ8 ΤΟΙΏΔΠΟΒ εσ.- 
Ἰοδε δυπορβίβ. Αἀοσιανῖε, δηϊπιδἀνογβίολιθϑ ᾿πδεσρσδίαπι 81. 88η10 οἔ ἀηθίοοπς ἴὰ υϑθπι Ὀγομθχα Ἰοσαρ]δι, δἀοοὶς Ώδγ. ΟὨγίβέ. Οτνῖτι πὶ; δ0- - οεἄυπε δυσίαγία αμαθάδηι, 8 πηγαὶ, τη86, ἜΝ 1 ΤΉ. δλὸ Οσ. -- τ Ι΄οπὶ ἴον, ομασία βοχῖρε, 4 ΤΙΣ. 8 στ, 



4 Ὡϊοπυοιὶϊ, ΗλΗοδγηδϑβοιλῖίς, Ορργὰ οὐληΐα, στθθοθ. δὲ ἰλπο Οὐπι 
᾿ιαποιϊδποηλνυδ Ηδσην. ΘίΘΡΒδηΐὶ, Εν δυ)Ρατκι!, Ετγδηο, ΡΟ σ.-. 
εἰ, μδοοὶ Οδδοδιθοπίῖ, Εἶν! Ὁ σν δὶ ηϊ, θην. Ν Δ] δὲ, 10. Ηυ Ἁ.-- 
ϑοπὲ εἱ ἴα, 1εο, Βοὲδκὸ. ΥἹ Τοπιΐ, 8 πιδ). 1ραῖδο 17γά --- 1777. 

᾿ Ἶ τό ΤὨὶς. 

- «-- ἀ9 Οοπιροεϊξίομπθ ψογβοστ ΣιθοΣ. Ἐδοσπδαϊέ δὸ Ῥχίοσιπι εἀϊῖο- 
τυῖα δυοδαθδ ποίδ8 δἀγεοϊέ Θοάοῦν, ρθη, 8 ον ἅ ϑν. Αὐοοδαχε 61 6- 
ἃ δυι Μοϊοίοπιαῖδ οτίεοα ἴθ Ὦ 1 ὁπ γεὶὶ Ηδ]1ο. ἀγίοία χμοϊοκίοςι,. διμε). 
18ο8. ΟΠασῖδ 'πῖργοϑ8. : 5 Τῆὶε. 

-- -α Ἰάδτα ἰδὲ Σ, σβαγῖα δουρί. ;8]11οα. 4 Ἴ]ν. 
᾿.. -- Ιάδπὶ ΠΡΟ, ομαγῖα πιϑίηδγδη. (Ὁ 6}1π) 6 ΤΉΪν. τθῸσ. 
ἘἙἘΙΟΆΒΟοτ ἢ, 20. ὦοάδοι. , δηθᾳυδ Βἰδίοχίδ εχ 1ρϑΐ8 νϑίθγῃτῃ δου ρίοσαπι 

Οταεοογιῖα πδιταϊϊουΐθιιδ οομϊοχία. ΕΚ Τοῦ. ο [πὰς ὕ πια]. 181: -- τ5. 
λ1ο ΤΔΙΣ:. 8 σι, Ι 

Ἐΐδλαι σοῦ ἘΠῚ115 8648. δορασαεῖπι νοῃἀσηῖεν : 
Ε1σΉΒοΣση, 70. σοδοῖν., δηίαθα Αδἰαο μἰδέοχίδ, ΟΣ 2518 γοίζ, δουρί. 

Οταθοοσυσι δεαγγδιουΐδυδ οοηΐοχίδ, 81:28). 1811. 2 Τοῖσ. τὰ τ, 
.--- “τ εἠὔᾳυα Αἴτισδο Μἰδίογία οἱό. 8 πι8]. 1811. 1. ΤΉΪΓ. 
.-- --- δηϊίχυα αταθοῖδο μἰδίογία οἷς, 8.188]. 1811. τ Τϊν, 20 Οἵ. 
-- --- διὔαυὰ Τ{81ϊ1806 Πἰειοτία οἵα. Ῥαγε 1. δια). 1815. 57]. 5 ΟΥ.᾿ 
-- --- αὐύαυδ [{41180 Ὠιϊδίοτία εἴς. Ῥάγο {0 ὅ πιο). 1815. ἃ ΤῊΪτ, αἰ Οτ. 
Ἐνιοίοιςι Ὀίδεοσίδ!ομυπι ἃ Αὐτίπο ἀἰροδίδγατι ᾿ἰδγὶ ΤΨν. Ἐλικάδτη 
Ὦπομίνίἀϊοι οἱ οχ ἀερονάϊεϊδ ϑεγιποηΐδυς Εταρτοοπῖα, Ῥοδὲ 750. Ὁ ριοπὶ 
Ῥίοτυπιαιιο οὔγαδ᾽ ἄσυο εὰ Οοὐΐσυμα Μορίοσιπι δάση Γουοπδοζέ, ΔΈ ΗΝ 

. γοσείουθ, δἀποίδιϊοιίθυθ, ᾿πάϊοῖρυδ Σἰπφίσανς 0. δούγοιρ ἢ δ π- 

ψ' 

" 86γ. ΠΠ1 Ψοϊυπιΐπδ, 8. πιδ]. 1709. αν τ νῖτι 1. ΤῊ. 
ΟΝ ας “ὦ Ἰάοα Πἰδοῖ, οἰασία δοϊριοῦ, ες 20 Τθτ. 

Ἐλπΐδια δυδ εἰυἷό : , 
Ἐρίεΐοῖϑαϑ ῬμΠοεορμίαο Νοπυπιοιία. ΠῚ γοϊυπιπα. 8 πιεῖ. 

(ΥἹάραιυς 51 Ρ11 οἱ Οοπιοθηίαγιαβ 1 Ἐρίοξοιὶ Επομίσ 105.) 
Ἐρίνίοἶαο Ῥαγίδιθιιδοϑ, 1π φυϊδυδ 46 χεθη8 γὰσιδ, απ80 δὰ εἰπάϊατα δας 

᾿ αυἰϊαιῖς μογιίποως, δρίτυχ. Εἀϊΐϊδο ἃ Ῥσγοῖ, Ο. Ὁ. Βγυοάον. ϑδιει). 
μασγία ἵτοργοαβ., 1 ΤΙΣ, 6 Ος. 

-- --ς ἸΙάοπι ρον, ομδγία δρεὶρί. ᾿ Σ ΤῊΪτ, 1 Οὐ, 
.. ....ὄ Ιάοπὰ δος, ομδσγῖα πιϑαιβσασιδρδᾶ, 1 ΤΏΙΓΣ. 20 ὅτ. 

4 

Ἐγπσδβιΐ, Α, Ο.., Οραδοιῖα ογαϊοσία - ΡἈΠοἱορῖοδ, 8 πα]. χγ9ρ4. 6 Οτ-. 
ἘΔΡτΙοΙἑ, 1. ΑἹΡ., Βιθηοίμβοοα ἰδπα ἤυλπὸ πιοίτδ ἀαἰοοία, τοοΐυα 

ἀἰρθεῖα εἰ δυοῖα αἰ ζοπῖία 70. ΑὩς, ἘΣ ποϑῖ:. ΠΙ Του. 8 πιο). "Σ 
᾿ ΤΕΙν, 16 στ. 4. 

Ἔτι μὴ Ἰάεοτι ΠΌΡΟΥ, οἰαγία φοσιρέοτχίδ. ΐ ΤΗΣ, τ6 Οχὸ 
Ἐχογεδεὶϊ, Βυιά. Οριίδ., Ααἀραγαῖμθ "ογασίθθ, Ὀδὲ ̓ ιδχὶ ρασεπε διε αυξ 
᾿ Ῥαγίπι Γανὶ σϑοϑηδοηῖυσ, [ἘΠ Τότ. 1752 -- 59. 2 Τῆς. 16 σε. 
Οονβάοχἔ᾽ϑ, ΟΒγίδι. Οοι,, Βοιισᾶζθ σὰς ϑργδοῦ - Ομδεακιοεέδεὶκ 

(ον ϑομυ σέο! ον ἀθ6 Νοαεη Ὑειδιπθμῖδ, οἷπο ϑ'διρτιϊμσι τοῦδέ. ὩΘΏΟΣ 
᾿ Βοιποσκυηροι ἃ, 8. ΄. ᾿1δίοσ Βαμά, φτ. 8. :διό, ἀπ Ὠγαυοκρορῖὶος. 

2 Ταὶν. τ Οσ, 
“-- -α Ἰδάκβεῖθο Βιιοῖ, δὺξ ϑομσοιδραρίοσ, . 4 ΤῊϊς, 20 ΟΓ. 
ἸΙ]ΔΥ οδ8811, Οοῖι, ΟΒε βίορι., γονιὸς Νοῦεα ἢ οραΐαγαθ Οτδϑοδο, πὶ 

Ῥείοἱα δου ρίοσια Οτδεοογυπι, ογάϊῃὶ ἐφ ροχὶα ἀὐἀοστῃπια ἅπ υἱδῖπὲ 
δίμαϊοθδο 7πυγεπίυϊτίο. 8, 181. Οδασία ἱξῆργεδῆς 4 ΤΆΙΓ. 

“ων -- Ιἀοτὰ Πθε5, οἰδτίδ ϑονρίοσ. 4 ΤΙ, 12 Οἵγ. 
Στ οΐ8π 85 σοη ϑαπιοφαῖδ δϑαἄπιπη ἢ Ἶψοικος δῖς ἀοπι Οτιθοδιδοιοπ τδα 

ἐἰθοχβοῖζὲ πὰ τολέ ἄθη πόροι Δππιοσκυῦρου πὰ Ἐχ]αίοΣθησοι νετ- 
δέοι νοῦ Ο, Μ, ΣΟΙ ἀ. ΥἹ Τμολίο, ἐμ. 8, 1788. υπά τ789. - 

: ᾿ ' 8 ΤῊΙΣ. ἀ Οὐ, 
. ἢ Βροιἰοβοίδοι δυξ ΠΟΙ] Ωα. Ῥδρῖσ. κι Ταὶς, ά Οἵ, 
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